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1. SÍNTESE DE PAÍS 
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Originalmente aplicado a todo o Império Franco, o nome "França" vem do latim Francia, ou 

"terra dos francos". Existem várias teorias quanto à origem do nome francos. Seguindo os 

precedentes de Edward Gibbon e Jacob Grimm, o nome dos francos foi associado à 

palavra frank (livre) em inglês. Sugeriu-se que o significado de "livre" fosse adotado porque, 

após a conquista da Gália, apenas os francos estavam livres da tributação romana. Outra teoria 

é que ela é derivada da palavra protogermânica frankon, que se traduz como "dardo" ou "lança", 

visto que o machado usado pelos francos era conhecido como francisca. No entanto, 

determinou-se que essas armas foram nomeadas devido à sua utilização pelos francos, ao invés 

do contrário.  

Apesar de haver vestígios arqueológicos que datam o início da presença humana na era do 

Paleolítico (100 000 anos), a origem da França como país poderá ser situada no ano de 1 200 a. 

C., ano em que se iniciou a ocupação do território entre o canal da Mancha e os Alpes e o oceano 

Atlântico e o rio Reno pelos Gauleses (povo de origem celta), que foi batizado de Gália. Em 121 

a. C., os Romanos iniciaram a conquista da Gália, sendo concluída entre 58 e 50 a. C. pelo 

imperador Júlio César. 

País da Europa Ocidental, a França é banhada pelo canal da Mancha a norte, pelo golfo da Biscaia 

a oeste e pelo mar Mediterrâneo e Mónaco a sul; faz fronteira com: 

 A Bélgica e o Luxemburgo a nordeste, 

 A Alemanha e a Suíça a este, 

 A Itália a sudeste 

 A Espanha e Andorra a sudoeste. 

A França é o maior país da União Europeia em área e o terceiro maior da Europa, atrás apenas 

da Rússia e da Ucrânia (incluindo os seus territórios ultramarinos, como a Guiana Francesa, o 

país torna-se maior que o território ucraniano). 

O território da França apresenta acentuados contrastes em termos de relevo: no Sudeste e 

Sudoeste, respetivamente, as cadeias montanhosas dos  Alpes e dos Pirenéus; na parte central, 

o Maciço Central; no Nordeste, relevos antigos (Jura, Vosgos, Ardenas); no Norte e Oeste, vastas 

planícies atravessadas por rios (Sena, Loire, Garona). É nos Alpes Franceses que se encontra o 

ponto mais alto da Europa Ocidental, o Monte Branco, com 4 807 metros de altitude. 

A localização da França condiciona a diversidade e variação climática do país, que tem clima 

temperado marítimo, no Noroeste, e clima mediterrâneo, no Sul. Para leste, na direção da 

fronteira com a Alemanha, o clima reflete a influência da continentalidade, traduzida em 
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maiores variações da temperatura entre o verão e o inverno e na maior quantidade de 

precipitação que ocorre no verão 

Quanto às terras altas dos Pirenéus e dos Alpes, a queda de neve é frequente no inverno, 

apresentando mesmo neves perpétuas nos pontos mais elevados. 

Por cerca de meio milénio, a França tem sido uma grande potência, com forte 

influência económica, cultural, militar e política no âmbito europeu e global. Durante muito 

tempo a França exerceu um papel de liderança e hegemonia na Europa (principalmente a partir 

da segunda metade do século XVII e parte do XVIII). Ao longo daqueles dois séculos, a nação 

iniciou a colonização de várias áreas do planeta e, durante o século XIX e início do século XX, 

chegou a constituir o segundo maior império da história, o que incluía grande parte da América 

do Norte, África Central e Ocidental, Sudeste Asiático e muitas ilhas do Pacífico. É conhecida 

como a terra natal da primeira grande enciclopédia do mundo, a chamada Encyclopédie, 

formada por 35 volumes e publicada entre 1751 e 1766, em pleno iluminismo do século XVIII.  

O país tem seus principais ideais expressos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

A República Francesa é definida como indivisível, laica, democrática e social pela sua 

constituição.   

A França é um dos países mais desenvolvidos da Europa e do Mundo, fazendo parte do G7, o 

grupo dos sete países mais ricos do Mundo, possui a quinta maior economia do 

mundo por produto interno bruto (PIB) nominal, a nona maior por paridade do poder de 

compra e a segunda maior de toda a Europa. O país goza de um alto padrão de vida, bem como 

um elevado nível de escolaridade pública, além de ter uma das mais altas expectativas de 

vida do mundo. A França foi classificada como o melhor provedor de saúde pública do mundo 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). É, também, o país mais visitado no mundo. 

O país tem o terceiro maior orçamento militar do mundo, a terceira maior força 

militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e o maior exército da União 

Europeia, além de ser um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas e possuir o terceiro maior número de armas nucleares do mundo. O país é um 

dos membros fundadores da UE e possui a maior área e a segunda maior economia do bloco. É 

também membro fundador da Organização das Nações Unidas, além de ser membro 

da Francofonia, do G7, do G20, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da União Latina. 

Com 3/5 de terra arável, a França é líder do setor agrícola europeu, destacando-se na sua 

produção os cereais, a beterraba-açucareira, os produtos vinícolas, as frutas, os vegetais e os 
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laticínios. A silvicultura desempenha, também, um importante papel na economia francesa 

graças à extensa área florestada (cerca de 90 000 km2). 

A indústria francesa está muito bem cotada a nível mundial, sobretudo no que toca às indústrias 

automóvel, aeronáutica, metalúrgica e têxtil, bem como a que está ligada aos produtos químicos 

e alimentares. 

O setor terciário é o setor mais importante para a economia francesa, pois emprega 2/3 

da população ativa e representa mais de 60% do PIB. A isto não será alheio o desenvolvimento 

registado em atividades como o turismo (a França possui inúmeros atrativos turísticos, que vão 

desde a variedade de paisagens até à famosa cozinha francesa, passando pelas excelentes 

condições climatéricas e pela sua riqueza histórico-cultural), os transportes e comunicações e a 

atividade financeira. Os principais parceiros comerciais da França são a Alemanha, a Espanha, 

a Itália, a Bélgica e o Reino Unido. 

Fonte: Infopédia, Wikipedia 

 

 Área: 543 965 Km2 

 População (2020): 67,4 milhões habitantes (hab) 

o Evolução da População 

 
Valor: Milhões 

Fonte: elaboração própria a partir de Knoema 

 

 Densidade populacional: 123,9 hab/km2 

 Designação oficial: República Francesa 

 Capital: Paris (2,19 milhões hab)  
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 Outras cidades importantes: Marselha (862 mil hab), Lyon (516 mil hab), Toulouse (475 

mil hab), Nice (343 mil hab), Nantes (307 mil hab), Montpellier (282 mil hab), Estrasburgo 

(279 mil hab), Bordéus (252 mil hab) e Lille (233 mil hab) 

 Religião: cristianismo (63%), sem religião (28%), islamismo (7,5%), judaísmo (0,5%), outras 

(1%) 

 Língua oficial: francês 

 Unidade monetária: Euro 

 Risco país: 

o Risco geral – BBB 

o Risco económico – AAA 
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2. SITUAÇÃO ECONÓMICA E PERSPETIVAS 

 

Em 2020, a França ocupou a sétima posição de país com maior poder económico. 

 
Valor: PIB nominal em mil milhões de USD; ano 2020 

Fonte: elaboração própria a partir de FMI 

 

O país recuperou da crise económica de 2008, a qual chegou mais tarde do que em outros países 

europeus e ainda continua frágil devido a desequilíbrios estruturais. Em 2020, devido à 

pandemia da COVID019, a França sofreu uma das mais agudas contrações entre os países da 

União Europeia. De acordo com as estimativas do FMI, o crescimento contraiu cerca de -19% no 

segundo trimestre de 2020. Durante o ano de 2020, a produção caiu cerca de -9,8%. 

De acordo com as previsões de outubro de 2020 do FMI, o crescimento do PIB está estimado 

em 6% em 2021, antes de sofrer uma desaceleração de 2,9% em 2022, sujeita à recuperação 

económica mundial na pós-pandemia. O consumo privado e a atividade de investimentos devem 

vir a beneficiar de medidas de estímulos fiscais, enquanto as firmes procuras mundiais devem 

estimular as exportações. Contudo, a crise prolongada na saúde até 2021 deve provocar um 

atraso na recuperação económica. Nas previsões mais recentes do Panorama Económico 

Mundial, de janeiro de 2021, o FMI reviu as projeções de crescimento do PIB da França para 

5,5% em 2021 e 4,1% em 2022 (representando uma diferença de -0,5% e +1,2%, respetivamente, 

da previsão feita em outubro de 2020). 

Em 2020, a França estava entre os países mais afetados pela pandemia. As autoridades 

responderam com medidas mais severas de isolamento social em março e outubro, com o 

orçamento sendo alterado várias vezes para se adaptar à crise. 
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Foi adotado um maior pacote de medidas de emergência, com foco no suporte às famílias e 

empresas, preservando empregos e fornecendo liquidez. Como resultado dessas medidas e 

queda na receita, o déficit orçamental aumentou para -4,5% do PIB em 2020, sendo de -2% do 

PIB em 2019. 

De acordo com o FMI, espera-se ainda que permaneça alto em 2021 (-4%) e 2022 (-3,8%). A 

dívida pública, que já era uma das maiores da zona do euro, disparou de 98,1% do PIB em 2019 

para 118,7% em 2020 e espera-se que chegue a 118,6% em 2021 e 120% em 2022. A inflação, 

diminuiu de 1,3% em 2019 para 0,5% em 2020 espera-se que permaneça baixa em 2021 (0,6%) 

e 2022 (1%). A conta corrente deteriorou-se significativamente, pois as exportações caíram mais 

rápido do que as importações. As prioridades para 2021 incluirão a implementação do plano de 

vacinação, bem como a implementação do plano de recuperação para apoiar as empresas 

francesas, minimizar o aumento do desemprego e facilitar as transições verdes e digitais, 

conforme descrito no Plan de Relance. Além do risco representado pelo prolongamento da crise 

na saúde em 2021, a França enfrenta desafios estruturais: alto desemprego estrutural, fraca 

competitividade e elevados encargos da dívida pública e privada. Altas taxas de desemprego, 

especialmente entre os jovens, continuam a ser uma preocupação crescente para os dirigentes. 

A taxa de desemprego, que estava a diminuir antes da pandemia, atingiu uma estimativa de 

8,9% em 2020 e deve aumentar para 10,2% em 2021, antes de cair para 9,5% em 2022 (FMI). A 

mobilidade social permanece baixa e as taxas de emprego de muitos grupos desfavorecidos são 

baixas. A reforma trabalhista aprovada em 2017 visa injetar mais flexibilidade no mercado de 

trabalho. 

Como anteriormente referido, a França é a maior potência agrícola da União Europeia, 

contabilizando um quarto da produção agrícola total. No entanto, este setor representa apenas 

uma pequena parte do PIB (1,6%) do país e emprega 2% de sua população. A atividade agrícola 

francesa recebe subsídios significativos provindos principalmente da União Europeia. Os 

principais produtos agrícolas da França são o trigo, o milho, a carne e o vinho. 

A indústria manufatureira do país é muito diversificada; contudo a França está em pleno 

processo de desindustrialização, o que se traduz pela terceirização de diversas atividades. A 

indústria representa mais de 17,1% do PIB e emprega um quinto (20%) da população ativa. Os 

seus setores industriais chave são: telecomunicações, eletrónicos, automóvel, aeroespacial e 

defesa. 

O setor terciário representa cerca de 70,2% do PIB francês e emprega 78% da população ativa. 

A França é o primeiro destino turístico do mundo, com 91 milhões de turistas em 2019, mais um 
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recorde anual consecutivo depois daquele que já tinha ocorrido em 2018. A descoberta do 

património cultural e gastronómico da França e as compras são as principais atividades 

populares entre os turistas estrangeiros. 

Em 2020, devido à pandemia da COVID-19, as medidas de isolamento social causaram uma 

perda sem precedentes em praticamente todos os setores. Os mais afetados foram os setores 

do turismo, automóvel, transporte e aeroespacial, enquanto os setores agroalimentares e 

farmacêuticos resistiram bem aos efeitos da pandemia. 

Fonte: Banco Central Europeu e Santander Trade Markets 

 

2.1. Preâmbulo 

 

A recente intensificação da pandemia de coronavírus (COVID-19) enfraqueceu as perspetivas de 

curto prazo para a atividade da área do euro, mas não perturbou a retoma. Não obstante as 

medidas de contenção prolongadas e mais rigorosas, a atividade no quarto trimestre de 2020 

diminuiu significativamente menos do que o esperado nas projeções de dezembro de 2020 

elaboradas por especialistas do Eurosistema, devido a efeitos de aprendizagem, a um forte 

crescimento da indústria transformadora e a uma recuperação da procura externa. Embora os 

novos confinamentos tenham sido acompanhados de medidas de apoio orçamental 

suplementares, projeta-se uma nova diminuição da atividade no primeiro trimestre de 2021. 

As perspetivas de curto prazo para a atividade dependem da evolução da pandemia e, em 

particular, da rapidez e do modo como o aumento das taxas de vacinação permitirá o 

levantamento das medidas de contenção. Pressupõe-se agora que as medidas de contenção 

serão mais rigorosas no primeiro semestre de 2021 do que o avançado nas projeções de 

dezembro de 2020, antes de os esforços concertados para aumentar a produção e distribuição 

de vacinas possibilitarem uma maior flexibilização das medidas de contenção e a resolução final 

da crise sanitária até inícios de 2022, em conformidade com as projeções anteriores. A par do 

apoio substancial proporcionado pelas medidas de política monetária e política orçamental – 

incluindo, em parte, os fundos do programa “Next Generation EU” (NGEU) – e por uma nova 

recuperação da procura externa, tal deverá conduzir a uma retoma firme a partir do segundo 

semestre de 2021, com o produto interno bruto (PIB) real a ultrapassar o seu nível anterior à 

crise a partir do segundo trimestre de 2022, ou seja, um trimestre antes do projetado 

previamente. Por conseguinte, espera-se que as perspetivas de médio prazo para o PIB real 

sejam, em geral, semelhantes às indicadas nas projeções de dezembro de 2020. No final 

de 2023, como se espera que as medidas de política consigam evitar grandes efeitos de 
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amplificação financeira e limitar as marcas deixadas pela crise na economia, o PIB real deverá 

situar-se 3,3% acima do seu nível de 2019, prévio à crise. 

A inflação estará sujeita a uma volatilidade considerável nos próximos trimestres, mas espera-se 

que, a médio prazo, as pressões subjacentes sobre os preços permaneçam pouco intensas, 

devido à fraca procura, e que se intensifiquem apenas gradualmente, em consonância com a 

recuperação económica. O impacto combinado em sentido ascendente do recente aumento 

acentuado dos preços do petróleo, do fim da redução temporária da taxa do imposto sobre o 

valor acrescentado (IVA) na Alemanha e das surpresas em sentido ascendente em termos de 

dados implicam uma forte subida temporária da inflação medida pelo Índice Harmonizado de 

Preços no Consumidor (IHPC) em 2021, tendo esta sido objeto de uma revisão em alta de 

0,5 pontos percentuais em comparação com as projeções de dezembro de 2020. Apesar de se 

avaliar que a maior parte da considerável surpresa em sentido ascendente em termos da 

inflação medida pelo IHPC excluindo produtos energéticos e produtos alimentares, observada 

em janeiro de 2021, está relacionada com efeitos temporários – incluindo fatores estatísticos, 

como a alteração das ponderações e imputações de preços no IHPC –, é provável que uma 

pequena parte tenha um impacto mais persistente. De um modo geral, a inflação medida pelo 

IHPC deverá registar uma subida forte, passando de 0,3% em 2020 para 1,5% em 2021, atingindo 

um máximo de 2,0% no último trimestre de 2021, antes de descer para 1,2% em 2022 e subir 

depois para 1,4% em 2023. Em comparação com as projeções de dezembro de 2020 elaboradas 

por especialistas do Eurosistema, a inflação medida pelo IHPC foi revista em alta de forma 

considerável no que respeita a 2021, devido sobretudo aos preços do petróleo muito mais 

elevados, e ligeiramente no tocante a 2022, mas permanece inalterada para 2023. 

O enquadramento internacional das projeções de março de 2021 elaboradas por especialistas 

do BCE não tem em conta o pacote orçamental recentemente aprovado nos Estados Unidos, 

devido à incerteza quanto à sua magnitude, composição e calendário à data de fecho da 

informação.  

Em virtude da persistente incerteza significativa quanto à evolução da pandemia e à dimensão 

das marcas deixadas na economia, foram novamente preparados dois cenários alternativos. 

O cenário moderado contempla, por um lado, uma disponibilização de vacinas mais bem-

sucedida, permitindo um levantamento gradual das medidas de contenção até ao final de 2021, 

e, por outro, efeitos de aprendizagem mais rápidos, que limitam os custos económicos. Neste 

cenário, o PIB real recuperaria 6,4% em 2021, atingindo o nível anterior à crise no terceiro 

trimestre do ano, e a inflação subiria para 1,7% em 2023. Em contraste, o cenário grave 
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contempla uma forte intensificação da pandemia, com novas variantes do vírus a implicar 

também uma redução da eficácia das vacinas, levando os governos a manter algumas medidas 

de contenção até meados de 2023, com perdas substanciais e permanentes de potencial 

económico. Neste cenário, o PIB real registaria um crescimento de apenas 2,0% em 2021 e não 

atingiria o nível prévio à crise no horizonte de projeção, sendo a inflação apenas de 1,1% 

em 2023.  

Fonte: Banco Central Europeu 

 

2.2. A economia da França 

 

O crescimento do PIB de França deverá ganhar ímpeto em 2021. Prevê-se uma recuperação da 

atividade económica gradual, particularmente no segundo semestre do ano, quando as 

restrições devem ser atenuadas e apoiadas pelo plano de recuperação `France Relance`", indica 

a Comissão Europeia no documento. 

Entre 2016 e 2020, o PIB per capita registou os seguintes valores: 

 2016 – 33 430 € 

 2017 – 34 230 € 

 2018 – 35 070 € 

 2019 – 36 050 € 

 2020 – 33 960 € 

Isto é, em 2020 o PIB per capita em França ficou apenas 1,6% acima daquela que se registava 

em 2016, sendo que, quando comparado com o de 2019, caiu 5,8%, 

Ainda segundo a instituição, em 2022, "todos os componentes da procura deverão exceder os 

níveis pré-crise com uma atividade total cerca de um ponto percentual mais elevada do que em 

2019". 

Já no que toca ao desemprego, "após um pico em 2021, prevê-se que a taxa diminua no próximo 

ano, mas que permaneça mais elevada do que em 2019", fixando-se então em 9,1% este ano e 

em 8,7% em 2022, de acordo com as projeções. 

Por seu lado, "prevê-se que o défice público diminua para 4,7% do PIB em 2022, enquanto a 

dívida pública permanecerá acima 116% do PIB". 

Em concreto, nestas previsões económicas de primavera, o défice de França será de 8,5% este 

ano e depois baixará para 4,7% em 2022, enquanto a dívida pública ascenderá aos 117,4% em 

2021 e descerá para 116,4% no ano seguinte. 
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A inflação será de 1,4% em 2021 e de 1,1% em 2022. 

As previsões da primavera -- um dos dois exercícios anuais de projeções a dois anos feito por 

Bruxelas que engloba um conjunto alargado de indicadores macroeconómicos para a zona euro 

e para o conjunto da UE -- são divulgadas hoje depois de um primeiro trimestre em que a 

economia europeia continuou a ser fortemente condicionada pela pandemia, designadamente 

por longos confinamentos na generalidade dos Estados-membros e uma campanha de 

vacinação que arrancou aos “soluços”. 

Surgem ainda numa altura em que a União Europeia ultima a entrada em vigor do pacote de 

recuperação económica pós-crise da covid-19. 

Fonte: Comissão Europeia 

 

2.3. Macroeconomia 

 

Indicadores de crescimento Valor 2018 2019 2020 2021* 2022* 

PIB  Milhões € 2 363 306 2 437 635 2 303 860 2 430 572 2 530 226 

Crescimento anual do PIB a 
preço constante 

% 1,8 1,5 -5,5 5,5 4,1 

Saldo da balança de 
pagamentos 

% do PIB -1,7 -2,0 -3,6 -5,2 -4,0 

Dívida pública % do PIB 98,1 98,1 113,5 115,2 114,3 

Índice de inflação % 2,1 1,3 0,5 1,1 1,2 

Taxa de desemprego % da 
população 

ativa 
9,0 8,5 8,2 9,1 9,2 

* – Dados estimados 

Fonte: IMF – World Economic Outlook Database de abril 2021: 

 

2.4. Perspetivas Económicas 

 

De acordo com as previsões económicas intercalares do verão de 2021, a economia da UE e da 

área do euro deverá crescer 4,8 % este ano e 4,5 % em 2022. Em comparação com as anteriores 

previsões da primavera, a taxa de crescimento para 2021 é significativamente mais elevada na 

UE (+0.6 pps.) e na área do euro (+0.5 pps.), enquanto em 2022 é ligeiramente mais elevada em 

ambas as áreas (+0.1 pp.). O PIB real deverá regressar ao seu nível anterior à crise no último 
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trimestre de 2021, tanto na UE como na área do euro. Para a área do euro, tal deverá ocorrer 

um trimestre antes do previsto nas previsões da primavera. 

Prevê-se que a dinâmica de crescimento aumente devido a vários fatores. Em primeiro lugar, a 

atividade no primeiro trimestre do ano excedeu as expectativas. Em segundo lugar, uma 

estratégia eficaz de contenção do vírus e os progressos em matéria de vacinação conduziram a 

uma diminuição do número de novas infeções e de hospitalizações, o que, por sua vez, permitiu 

aos Estados-Membros da UE reabrir as suas economias no trimestre seguinte. Esta reabertura 

beneficiou em especial as empresas do setor dos serviços. As respostas otimistas dos 

consumidores e das empresas, bem como os dados sobre o rastreio da mobilidade, sugerem 

que já está em curso uma forte recuperação do consumo privado. Além disso, há sinais de um 

relançamento da atividade turística intra-UE, que deverá beneficiar do novo certificado digital 

COVID da UE a partir de 1 de julho. O conjunto destes fatores deverá superar o impacto adverso 

da escassez temporária de fatores de produção e do aumento dos custos que afetam partes do 

setor da indústria transformadora. 

O consumo privado e o investimento deverão ser os principais motores do crescimento, 

apoiados pelo emprego, que deverá evoluir em paralelo com a atividade económica. O forte 

crescimento dos principais parceiros comerciais da UE deverá beneficiar as exportações de bens 

da UE, enquanto as exportações de serviços deverão sofrer as restrições que subsistem ao 

turismo internacional. 

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) deverá dar um contributo significativo para o 

crescimento. Prevê-se que a riqueza total gerada pelo MRR ao longo do período abrangido pela 

previsão corresponda a cerca de 1,2 % do PIB real da UE em 2019. A dimensão esperada do 

impulso ao crescimento mantém-se praticamente inalterada em relação às previsões anteriores, 

uma vez que as informações dos planos nacionais de recuperação e resiliência oficialmente 

apresentados nos últimos meses confirmam, em grande medida, a avaliação efetuada na 

primavera. 

As previsões para a inflação este ano e no próximo também foram revistas a um valor mais 

elevado. O aumento dos preços dos produtos da energia e das matérias-primas, os 

estrangulamentos na produção devido a limitações de capacidade e a escassez de algumas 

componentes dos fatores de produção e matérias-primas, bem como uma forte procura, tanto 

a nível interno como externo, deverão exercer uma pressão no sentido do aumento dos preços 

no consumidor este ano. Em 2022, estas pressões deverão moderar-se gradualmente à medida 

que as restrições à produção forem levantadas e a oferta e a procura convergirem. 
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Por conseguinte, prevê-se agora que a inflação na UE atinja 2,2 % em média este ano (+0.3 p.p. 

em comparação com as previsões da primavera) e 1,6 % em 2022 (+0.1 p.p.). Na área do euro, 

prevê-se que a inflação atinja em média 1,9 % em 2021 (+0.2 p.p.) e 1,4 % em 2022 (+0.1 p.p.).  

A incerteza e os riscos em torno das perspetivas de crescimento são elevados, mas permanecem 

globalmente equilibrados. 

Os riscos colocados pelo surgimento e propagação de variantes do vírus da COVID-19 sublinham 

a importância de intensificar ainda mais o ritmo das campanhas de vacinação. Os riscos 

económicos estão relacionados, em particular, com a resposta das famílias e das empresas às 

alterações das restrições. 

A inflação pode vir a ser mais elevada do que o previsto se as restrições à oferta forem mais 

persistentes e as pressões sobre os preços forem mais fortemente repercutidas nos preços no 

consumidor. 

Fonte: Comissão Europeia 

 

Índice de Preços no Consumidor 

 
Fonte: Trading Economics; INSEE - France  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 
 
 

Inflação na Alimentação: 

 
Fonte: Trading Economics; INSEE - France  

 

Indicador Composto do Clima de Negócios 

 
Fonte: Trading Economics; INSEE - France  

 

Gastos do Consumidor 

Os gastos do consumidor em França aumentaram para 297 700 milhões de euros no segundo 

trimestre de 2021, sendo de 294 759 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021. 
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Fonte: Trading Economics; INSEE - France 

 

Variação Mensal das vendas no retalho 

As vendas no retalho em França diminuíram 0,70 por cento em julho de 2021 em relação ao mês 

anterior. 

 

 

 
Fonte: Trading Economics; INSEE – France; EUROSTAT  

 

Variação anual das vendas no retalho 

As vendas no retalho em França aumentaram 7,8% em julho de 2021 em relação ao mesmo mês 

do ano anterior. 
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Fonte: Trading Economics; INSEE – France; EUROSTAT  
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3. COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

Entre 2016 e 2020, é o seguinte o ritmo de crescimento/decrescimento das importações e 

exportações de produtos agroalimentares 

 
Fonte: GEE – Boletim Mensal de Economia Portuguesa, nº 8, agosto de 2021, a partir de dados de base do INE 

 

Entre janeiro e julho de 2021, é o seguinte o quadro das exportações de bens de Portugal na 

Classificação por Grandes Categorias Económicas, Rev.3: 

 
Fonte: INE 

 

No período acumulado de janeiro a julho de 2021, face ao mesmo período de 2019, verificou-se 

um aumento de 3,1% nas exportações (+22,2% face ao mesmo período de 2020), sendo de 

salientar, entre outros crescimentos, o acréscimo nos Produtos Alimentares e Bebidas (+10,5%; 

+10,1% relativamente a 2020). 

No que diz respeito às importações na Classificação por Grandes Categorias Económicas, Rev.3, 

observa-se: 
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Fonte: INE 

 

No período acumulado de janeiro a julho de 2021, comparando com o mesmo período de 2019, 

as importações diminuíram 4,8% (+17,3% face a 2020) 

 

3.1. Exportações e Importações da França 

 
 

2017 2018 2019 2020  
Milhar € 

Exportações 463 671 836 481 922 017 495 848 731 416 230 443 

Importações 539 159 973 558 991 433 569 853 884 497 937 249 

Saldo -75 488 138 -77 069 416 -74 005 153 -81 706 806 

Fonte: International Trade Centre 

 

3.2. Comércio Bilateral 

 

A França é o segundo destino das exportações e a terceira origem das importações de Portugal: 

 
  

2018 2019 2020 

Total Exportações de Portugal Milhar € 62 775 096 59 905 602 53 908 234 

Exportações para França Milhar € 7 992 841 7 753 178 7 292 668 
 

% 12,7 12,9 13,5 

   
2018 2019 2020 

Total Importações de Portugal Milhar € 80 974 776 79 983 663 67 983 167 



 

 

26 
 
 

Importações de França Milhar € 6 175 179 7 851 389 5 019 581 
 

% 7,6 9,8 7,4 

Fonte: International Trade Centre 

 

Como se observa, nos últimos três anos o saldo exportações/importações do comércio bilateral 

de bens Portugal/França é favorável a Portugal nos anos de 2018 e 2020 e desfavorável em 2019 

e com as seguintes taxas de cobertura: 

 2018: 129,4% 

 2019: 98,7% 

 2020: 145,3% 

Entre janeiro e julho de 2021, as exportações de Portugal para França totalizaram 748 milhões 

€, representando um acréscimo de 2% relativamente ao período homólogo de 2020. Para o 

mesmo período, as importações chegaram a 430 milhões €, significando um acréscimo de 3,7% 

relativamente ao período homólogo de 2020. 

 

Balança Comercial de Bens e Serviços Portugal – França 

 
Fonte: GEE, a partir de dados de base estimados do Banco de Portugal; últimas versões disponíveis em julho de 2021 
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Balança Comercial de Mercadorias Portugal – França 

 
Fonte: GEE, a partir de dados de base estimados do Banco de Portugal; últimas versões disponíveis em julho de 2021 

 

Quota de Portugal nas importações do país de França (%) 

 

 
Fonte: GEE, a partir de dados de base do Eurostat: julho de 2021 

 

Contributo da França para a taxa de crescimento anual das importações e das exportações de 

mercadorias de Portugal em 2020 

 Importações: -3,55% 

 Exportações: -0,79% 

Fonte: GEE – METD 

 

Ranking da França no comércio internacional de Portugal em 2020: 

 Importações: 3º 

 Exportações: 2º 

Fonte: GEE – METD 

 

Exportações de Portugal para França por Grandes Categorias Económicas – Produtos 

Alimentares e Bebidas: 
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Fonte: GEE – METD 

 

Importações de Portugal com origem em França por Grandes Categorias Económicas – Produtos 

Alimentares e Bebidas: 

 

 
Fonte: GEE – METD 

 

Saldo das Exportações/Importações, Portugal/França, por Grandes Categorias Económicas – 

Produtos Alimentares e Bebidas: 

 

 
Fonte: GEE – METD 

 

Exportações de Portugal para França por Nomenclatura Combinada, secções I, II, III e IV: 
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Fonte: GEE – METD 

 

Importações de Portugal com origem em França por Nomenclatura Combinada, secções I, II, III 

e IV: 

 

 
Fonte: GEE – METD 

 

Saldo das Exportações/Importações, Portugal/França, por Nomenclatura Combinada, secções I, 

II, III e IV: 

 

 
Fonte: GEE – METD 

 

Exportações de Portugal para França de Produtos Agroalimentares: 
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Fonte: GEE – METD 

 

Importações de Portugal com origem em França de Produtos Agroalimentares: 

 

 
Fonte: GEE – METD 

 

Saldo das Exportações/Importações, Portugal/Espanha de Produtos Agroalimentares: 
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Fonte: GEE – METD 

 

Balança Comercial de Mercadorias Portugal – França, 2018-2020 

 

 
Fonte: GEE – METD 

 

Em 2020, as exportações portuguesas de produtos agroalimentares para França classificaram-

se do seguinte modo, em termos de mercado destino: 

 Total – 2º (10,8%) 

 Bebidas alcoólicas – 1º (12,4%) 
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 Conservas e preparações alimentares – 2º (14,2%) 

 Produtos da pesca – 3º (7,9%) 

 Carnes e lacticínios – 5º (5,7%) 

 Frutas e hortícolas – 2º (13,9%) 

 Oleaginosas, gorduras e óleos – 5º (2,3%) 

 Outros produtos agroalimentares – 2º (12,3%) 

Fonte: GEE – Boletim Mensal de Economia Portuguesa, nº 8, agosto de 2021, a partir de dados de base do INE 

 

3.3. Empresas Portuguesas Exportadoras para França 

 

Com base em dados do INE, em 2020, o número de empresas exportadoras de bens foi de 21 

275 empresas, menos 154 empresas que em 2019, em resultado de 5 359 novas empresas e 

5.513 perdidas. 

Em termos de diversificação de mercados clientes, 10 020 empresas exportaram para apenas 

um país, representando 6,4 por cento das exportações totais em valor. Somente 1 168 empresas 

exportaram para pelo menos 20 países, sendo responsáveis por 46,2 por cento do total 

exportado em valor. 

Espanha, França e Suíça registaram o maior número de empresas exportadoras, com 7 200 

empresas, 6 226 empresas e 4 581 empresas, respetivamente. 

Espanha, o principal mercado de exportação em valor, representou em média 62,3 por cento 

das exportações totais das empresas que venderam para esse mercado. Entre os 25 principais 

países de exportação, a maior exposição/dependência das empresas foi face a Angola (9º país 

cliente), com 73,9 por cento das exportações totais, em média. Espanha e Angola foram os 

únicos mercados de exportação de 925 empresas (12,8 por cento do total de empresas 

exportadoras para Espanha) e 2 138 empresas (49,1 por cento do total de empresas 

exportadoras para Angola), respetivamente. 

Fonte: AICEP 

 

3.4. Principais Clientes e Fornecedores de França em 2020 

 

Clientes  Fornecedores 

1º França 15,4%  1º Alemanha 11,8% 

2º Alemanha 10,8%  2º China 10,2% 
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3º Itália 7,5%  3º França 9,9% 

4º Portugal 7,3%  4º Itália 6,2% 

5º Reino Unido 6,0%  5º Estados Unidos América 5,9% 

6º Estados Unidos América 4,5%  6º Países Baixos 4,9% 

7º Países Baixos 3,3%  7º Portugal 4,4% 

8º China 3,0%  8º Reino Unido 3,7% 

9º Marrocos 2,7%  9º Bélgica 3,2% 

10º Bélgica 2,7%  10º Marrocos 2,4% 
Fonte: International Trade Centre 

 

 

 

 

 

  



 

 

34 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. COMÉRCIO DOS 
PRODUTOS 
ALIMENTARES  



 

 

35 
 
 

4. COMÉRCIO DOS PRODUTOS ALIMENTARES 

 

A Nomenclatura Combinada (NC) é a nomenclatura das mercadorias da União Europeia que 

satisfaz as exigências das estatísticas do comércio internacional (Intra e extracomunitário) e da 

pauta aduaneira, nos termos do artigo 9º do Tratado que institui a Comunidade Económica 

Europeia. 

Os produtos alimentares, integram a quatro primeiras secções da NC, a saber: 

 Secção I – ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL, 

 Secção II – PRODUTOS DO REINO VEGETAL, 

 Secção III – GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PRODUTOS DA SUA 

DISSOCIAÇÃO; GORDURAS ALIMENTÍCIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEM ANIMAL OU 

VEGETAL, 

 Secção IV – PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS, LÍQUIDOS 

ALCOÓLICOS E VINAGRES; TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS, 

e que a seguir se documentam: 
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Fonte: Nomenclatura Combinada - INE 
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Os destinatários do projeto são as Empresas que produzam e comercializam produtos ou 

prestem serviços na fileira dos Recursos Silvestres, sediadas no Alentejo e que pretendem 

internacionalizar a sua atividade, nomeadamente:  

 Apicultura 

 Cogumelos 

 Figo-da-índia 

 Medronho 

 Plantas Aromáticas e Medicinais 

 Recursos Cinegéticos 

 Recursos Piscícolas de Águas Interiores 

Os Recursos Cinegéticos e os Recursos Piscícolas de Águas Interiores, face à sua especificidade 

no que respeita à montagem de estratégias de internacionalização, têm tratamento apartado. 

Então, centramos a atenção nos produtos: 

 Apicultura 

 Cogumelos 

 Figo-da-índia 

 Medronho 

 Plantas Aromáticas e Medicinais 

e atentemos no que representam as importações dos Alemanha para cada um deles. 

Até esta data, não foi ainda possível obter por parte das empresas participantes no projeto, uma 

clara indicação do código pautal dos produtos por elas produzidos e, eventualmente exportados, 

razão pela qual os códigos pautais que a seguir se reportam, são aqueles que nos parecem os 

possíveis para cada um dos produtos silvestres indicados: 

 0409.00.00 – Mel natural 

 0710.80.61 – Cogumelos do género Agaricus, não cozidos ou cozidos em água ou 

vapor, congelados 

 0711.51.00 – Cogumelos do género Agaricus, frescos ou refrigerados 

 0712.31.00 – Cogumelos do género Agaricus, secos, mesmo cortados em pedaços ou 

fatias, ou ainda triturados ou em pó, mas sem qualquer outro preparo 

 0810.90.20 – Tamarindos, maçãs de caju, líchias, jacas, sapotilhas, maracujás, 

carambolas e pitaiaiás (figo da índia) 
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 1211.90.86 – Outras plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies 

utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou com inseticidas, parasiticidas e 

semelhantes, frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados, triturados 

ou em pó 

 2208.90.48 - Outras aguardentes 

 

4.1. Apicultura 

 

0409.00.00 – MEL NATURAL 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
França 

Milhar € 1 536 1 116 408 

Volume das exportações de Portugal para a 
França 

Tonelada 608 497 178 

Preço médio de venda Euro/kg 2,53 2,24 2,30 

 

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 15 721 9 612 11 197 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 7 161 5 110 6 517 

Preço médio de venda Euro/kg 2,20 1,88 1,72 

 

Valor total das importações da França Milhar € 115 510 109 658 105 802 

Volume total das importações da França Tonelada 35 492 32 171 32 769 

Preço médio de aquisição Euro/kg 3,25 3,41 3,23 

 

Valor das exportações da França para 
Portugal 

Milhar € 72 117 139 

Volume das exportações da França para 
Portugal 

Tonelada 15 25 29 

Preço médio de venda Euro/kg 4,78 4,64 4,71 

 

Valor total das exportações da França Milhar € 32 194 27 141 26 807 

Volume total das exportações da França Tonelada 5 053 4 401 4 434 

Preço médio de venda Euro/kg 6,37 6,17 6,05 

 

Valor total das importações de Portugal Milhar € 15 259 14 399 14 035 
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Volume total das importações de Portugal Tonelada 7 457 6 552 7 528 

Preço médio de aquisição Euro/kg 2,05 2,19 1,86 
 

Fonte: International Trade Centre 
 

4.2. Cogumelos 

 

0710.80.61 – COGUMELOS 
Do género Agaricus, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
França 

Milhar € 0 0 0 

Volume das exportações de Portugal para a 
França 

Tonelada 0 0,02 0 

Preço médio de venda Euro/kg 0 - 0 

 

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 2 2 13 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 0,8 0,6 5,6 

Preço médio de venda Euro/kg 2,61 3,35 2,33 

 

Valor total das importações da França Milhar € 6 229 5 924 6 782 

Volume total das importações da França Tonelada 5 909 5 753 6 537 

Preço médio de aquisição Euro/kg 1,05 1,03 1,04 

 

Valor das exportações da França para 
Portugal 

Milhar € 6 6 5 

Volume das exportações da França para 
Portugal 

Tonelada 6,8 6,9 6,8 

Preço médio de venda Euro/kg 0,89 0,87 0,74 

 

Valor total das exportações da França Milhar € 5 693 6 512 5 449 

Volume total das exportações da França Tonelada 3 858 4 343 3 628 

Preço médio de venda Euro/kg 1,48 1,50 1,50 

 

Valor total das importações de Portugal Milhar € 256 290 305 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 144 158 206 

Preço médio de aquisição Euro/kg 1,77 1,83 1,48 
 

Fonte: International Trade Centre 
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0711.51.00 – COGUMELOS 
do género Agaricus, frescos ou refrigerados 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
França 

Milhar € 1 0 0 

Volume das exportações de Portugal para a 
França 

Tonelada 0,2 0 0 

Preço médio de venda Euro/kg 4,37 0 0 
 

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 1 1 4 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 0,5 0,8 2,8 

Preço médio de venda Euro/kg 1,90 1,24 1,41 
 

Valor total das importações da França Milhar € 2 772 2 193 1 636 

Volume total das importações da França Tonelada 1 775 1 395 1 015 

Preço médio de aquisição Euro/kg 1,56 1,57 1,61 
 

Valor das exportações da França para 
Portugal Milhar € 0 0 0 

Volume das exportações da França para 
Portugal 

Tonelada 0 0 0 

Preço médio de venda Euro/kg 0 0 0 
 

Valor total das exportações da França Milhar € 4 880 4 

Volume total das exportações da França Tonelada 1,4 725 1,2 

Preço médio de venda Euro/kg 2,79 1,21 3,38 
 

Valor total das importações de Portugal Milhar € 5 14 9 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 5,4 10,7 4,8 

Preço médio de aquisição Euro/kg 0,93 1,31 1,88 
 

Fonte: International Trade Centre 
 

 

0712.31.00 – COGUMELOS 

Do género Agaricus, secos, mesmo cortados em pedaços ou fatias, ou ainda triturados ou 
em pó, mas sem qualquer outro preparo 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
França 

Milhar € 
0 0 0 
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Volume das exportações de Portugal para a 
França 

Tonelada 0 0 0 

Preço médio de venda Euro/kg 0 0 0 

 

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 18 61 177 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 0,623 10,2 22,7 

Preço médio de venda Euro/kg 28,89 5,98 7,80 

     

Valor total das importações da França Milhar € 1 271 968 1 096 

Volume total das importações da França Tonelada 127 73 87 

Preço médio de aquisição Euro/kg 10,01 13,18 12,56 

     

Valor das exportações da França para 
Portugal 

Milhar € 
0 1 0 

Volume das exportações da França para 
Portugal 

Tonelada 0 0,02 0 

Preço médio de venda Euro/kg 0 45,45 0 

     

Valor total das exportações da França Milhar € 843 959 1 192 

Volume total das exportações da França Tonelada 122 129 174 

Preço médio de venda Euro/kg 6,91 7,41 6,86 

     

Valor total das importações de Portugal Milhar € 123 117 212 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 17,7 18 32,5 

Preço médio de aquisição Euro/kg 6,93 6,49 6,52 
 

Fonte: International Trade Centre 
 

4.3.  Figo da Índia 

 

0810.90.20 – FIGO DA ÍNDIA 

Tamarindos, maçãs de caju, líchias, jacas, sapotilhas, maracujás, carambolas e pitaias (figo 
da índia) 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
França 

Milhar € 
4 12 14 
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Volume das exportações de Portugal para a 
França 

Tonelada 1,7 4,1 5,5 

Preço médio de venda Euro/kg 2,38 2,91 2,52 

     

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 87 90 116 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 21 23 29 

Preço médio de venda Euro/kg 4,14 3,94 4,02 

     

Valor total das importações da França Milhar € 52 202 44 052 53 401 

Volume total das importações da França Tonelada 19 371 13 822 17 511 

Preço médio de aquisição Euro/kg 2,69 3,19 3,05 

     

Valor das exportações da França para 
Portugal 

Milhar € 
113 75 95 

Volume das exportações da França para 
Portugal 

Tonelada 42 25 32 

Preço médio de venda Euro/kg 2,70 3,03 3,00 

     

Valor total das exportações da França Milhar € 14 090 5 416 12 681 

Volume total das exportações da França Tonelada 4 963 1 352 4 411 

Preço médio de venda Euro/kg 2,84 4,01 2,87 

     

Valor total das importações de Portugal Milhar € 2 510 3 359 4 441 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 815 1 037 1 266 

Preço médio de aquisição Euro/kg 3,08 3,24 3,51 
 

Fonte: International Trade Centre 
 

4.4. Plantas Aromáticas e Medicinais 

 

 1211.90.86 – PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS 

Outras plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas 
principalmente em perfumaria, medicina ou com inseticidas, parasiticidas e semelhantes, 

frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
França 

Milhar € 
272 292 285 
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Volume das exportações de Portugal para a 
França 

Tonelada 58 75 83 

Preço médio de venda Euro/kg 4,66 3,91 3,43 

     

Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 2 058 2 600 5 687 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 1 046 987 684 

Preço médio de venda Euro/kg 1,97 2,63 8,31 

     

Valor total das importações da França Milhar € 81 848 77 401 88 181 

Volume total das importações da França Tonelada 19 326 19 622 19 094 

Preço médio de aquisição Euro/kg 4,24 3,94 4,62 

     

Valor das exportações da França para 
Portugal 

Milhar € 
412 433 805 

Volume das exportações da França para 
Portugal 

Tonelada 32 29 62 

Preço médio de venda Euro/kg 12,88 14,93 12,98 

     

Valor total das exportações da França Milhar € 42 487 46 656 45 362 

Volume total das exportações da França Tonelada 5 600 6 172 5 962 

Preço médio de venda Euro/kg 7,59 7,56 7,61 

     

Valor total das importações de Portugal Milhar € 7 802 7 836 11 446 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 1 097 1 803 2 055 

Preço médio de aquisição Euro/kg 7,11 4,35 5,57 
 

Fonte: International Trade Centre 
 

4.5. Medronho 

 

2208.90.48 – MEDRONHO 

Outras aguardentes 

  2017 2018 2019 

Valor das exportações de Portugal para a 
França 

Milhar € 
0 0 0 

Volume das exportações de Portugal para a 
França 

Tonelada 0 0 0 

Preço médio de venda Euro/kg 0 0 0 
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Valor do total das exportações de Portugal Milhar € 195 428 379 

Volume total das exportações de Portugal Tonelada 50,4 103,2 84,5 

Preço médio de venda Euro/kg 3,87 4,15 4,48 

     

Valor total das importações da França Milhar € 705 721 560 

Volume total das importações da França Tonelada 115 130 91 

Preço médio de aquisição Euro/kg 6,11 5,56 6,13 

     

Valor das exportações da França para 
Portugal 

Milhar € 
 0 0 0 

Volume das exportações da França para 
Portugal 

Tonelada 0 0 0 

Preço médio de venda Euro/kg 0 0 0 

     

Valor total das exportações da França Milhar € 666 854 597 

Volume total das exportações da França Tonelada 68 87 67 

Preço médio de venda Euro/kg 9,83 9,86 8,86 

     

Valor total das importações de Portugal Milhar € 6 8 19 

Volume total das importações de Portugal Tonelada 0,752 0,847 8,4 

Preço médio de aquisição Euro/kg 7,98 9,45 2,26 
 

Fonte: International Trade Centre 
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NEGÓCIOS 
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5. AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

 

5.1. Competitividade Global 

 

Ranking: 

 Competitividade (2021) – 29ª em 64 países 

 Competitividade Digital (2020) – 24ª em 64 países 

 Talento (2020) – 28ª em 64 países 

Fonte: World Economic Forum; https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/overview/FR 

 

5.2. Ambiente de Negócios 

 

32ª Posição entre 190 Países 

Fonte: World Bank Group; https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020  

 

5.3. Transparência 

 

23ª Posição entre 179 Países 

Fonte: Transparency International; https://www.transparency.org/en  

 

5.4. Ranking Global 

 

14ª Posição entre 82 Países 

Fonte: https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/es/espanha  
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6. OPORTUNIDADES DE MERCADO  

 

Tal como já referido, a França é a 3ª maior economia europeia e 2ª da zona euro, 67 milhões de 

potenciais consumidores, um PIB per/capita superior à média da UE e um dos maiores destinos 

turísticos de todo o mundo, são alguns dos trunfos que a França apresenta. 

Para Portugal, com exportações estimadas num total de 7 345,1 milhões de euros, respondendo 

por quase 13% do total das nossas vendas de bens ao exterior, França surge como o nosso 

segundo mais importante mercado consumidor. A sua relevância é, por isso, indiscutível com 

oportunidades de negócio em quase todos os sectores (bens e serviços). 

Tanto nos mais tradicionais, como em sectores industriais de ponta. De muitos que poderiam 

ser identificados, destacamos os seguintes pelo dinamismo que têm revelado: o sector da moda; 

a fileira casa, com especial destaque para o mobiliário de gama alta e de luxo, de design 

moderno e inovador; os produtos agroalimentares, nomeadamente em nichos considerados 

gourmet; materiais de construção; papel; cortiça; máquinas e equipamentos; o sector 

automóvel e da aeronáutica; a área das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica 

(TICE); biotecnologia e ambiente. 

Fonte: https://www.ccip.pt/  

 

A indústria de retalho de França enfrentou diversos desafios importantes durante 2020, já que 

a pandemia de COVID-19 resultou em várias mudanças fundamentais no comportamento do 

consumidor. No entanto, deve-se observar que as dificuldades enfrentadas por toda a indústria 

durante 2020 não foram tão graves quanto as que ocorreram em viagens e turismo e serviços 

de alimentação ao consumidor, entre outras indústrias de bens de consumo e serviços. 

O vírus COVID-19 espalhou-se em França a 24 de janeiro de 2020, quando o primeiro caso 

europeu de COVID-19 foi identificado em Bordeaux. As lojas não essenciais e os pontos de venda 

horeca fecharam a partir de 16 de março de 2020 e apenas as farmácias e os retalhistas de 

alimentos permaneceram abertos. 

Os “Locavores” (as pessoas que apenas comem alimentos que cresceram ou foram produzidos 

localmente) tornam-se mais relevantes à medida que o consumismo sustentável descola. 

Uma das tendências mais importantes que estava ser visível no setor retalhista francês antes do 

início da pandemia COVID-19 foi a mudança em direção a um consumo mais sustentável. Dentro 

deste paradigma, os chamados “locavores” tornaram-se um dos grupos de consumidores 

emergentes mais interessantes durante 2020, conforme o início da pandemia COVID-19 
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sublinhou a importância dos princípios que sustentam o crescente interesse no 

desenvolvimento sustentável. 

Hipermercados e shopping centers continuam a sentir fortemente os seus efeitos. 

Um dos principais temas da indústria de retalho de França durante o período de confinamento 

foi a mudança lenta e constante no interesse do consumidor em ficar longe dos hipermercados 

e shopping centers localizados nos arredores das principais áreas urbanas. A tendência geral por 

vários anos foi o afastamento dessas instalações de retalho de grande formato e em direção a 

pontos de venda menores e exclusivos, ao estilo boutique que estão localizados mais próximo 

das casas e locais de trabalho dos consumidores e que geralmente oferecem algo único e 

especial, ao invés de outlets de mercadorias e outros outlets operados sob a mesma rede. 

Os desafios enfrentados devido à pandemia COVID-19 pelos retalhistas de França durante 2020, 

provavelmente, deixarão uma marca em toda a indústria ao longo dos próximo(s) ano(s). Em 

particular, é quase certo que o ambiente econômico adverso que emergiu da situação do COVID-

19 resultará na redução dos gastos do consumidor nos próximos anos. 

Fonte: https://www.euromonitor.com/retailing-in-france 

 

Um país famoso por seus terroirs e tradições, a França é o sexto maior exportador mundial de 

produtos agroalimentares e foi o principal produtor agroalimentar da Europa em 2020. 

A sua gastronomia é mundialmente conhecida e o grande diferencial da França é a sua 

capacidade de agregar valor a cada etapa do setor, desde as matérias-primas até às prateleiras 

de supermercado, com inovação e saber fazer. 

A qualidade e o reconhecimento mundial dos vinhos franceses começam com um alto padrão 

na sua viticultura. Por outro lado, se a França é conhecida pelos seus queijos (mais de 1 200 

variedades), é graças ao alto nível da bovinocultura leiteira. 

O desempenho e o know-how da padaria francesa também se explicam por uma cerealicultura 

de alta qualidade. 

A excelência da gastronomia francesa começa no campo e continua ao longo de toda a cadeia 

de transformação, com cadeias de valor na vanguarda da tecnologia. 

 

A França é: 

 O 1° produtor agrícola da Europa com 19,3% da produção vegetal do bloco, frente à 

Itália e a Espanha; 

 O 1° produtor de cereais e açúcar da Europa; 
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 O 2° produtor mundial de açúcar de beterraba; 

 1° exportador mundial de batatas; 

 1° exportador mundial de sementes 

 

Na pecuária, a França é: 

 O 2° país da Europa, com um forte saber fazer na criação de valor acrescentado no setor. 

 1° produtor europeu de carne bovina, com 14,8% da produção de carne de toda a 

Europa. 

 2° produtor europeu de leite, manteigas e queijos de vaca 

 1° produtor europeu de ovos 

 3° produtor de aves 10% das aves sob selos de qualidade ou de origemMenos 45% de 

uso de antibióticos em 8 anos, com o programa nacional Écoantibio 

 

A França é o berço mundial da gastronomia, com os seus vinhos, queijos, pães, pâtisseries e 

biscoitos, mostardas e tantos outros produtos de notoriedade mundial. 

 19% da faturação da União Europeia do setor; 

 6° exportador mundial de produtos agroalimentares, apesar do tamanho da área de 

produção agrícola comparando aos gigantes do agronegócio; 

 1° exportador de vinhos no mundo em valor; 

 2° produtor de laticínios da Europa, com 1 200 variedades de queijos; 

 ¾ das exportações são de produtos de alto valor acrescentado; 

 Os 4 principais produtos exportados: 

o bebidas (16,3 biliões de euros); 

o produtos lácteos (6,5 biliões de euros); 

o carne e produtos de carne (4,5 biliões de euros); 

o produtos de processamento de grãos (2,6 biliões de euros). 

Este setor, entre 2017 e 2018, recebeu 131 projetos de investimento estrangeiro, resultando em 

mais de 3.600 empregos criados ou mantidos. 

Entre os grupos estrangeiros que investiram e desenvolveram sua presença em França em 2018, 

contam-se: Lavazza, Mars, Refresco Gerber, Sakata Seed Corporation, Nomad Foods, etc. 

A França possui um forte ecossistema de pesquisa P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e abriga 

o Instituto de Pesquisa para Agricultura, Alimentação e Meio Ambianete (INRAE), o Centro 
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Francês de Pesquisa Agrícola para o Desenvolvimento Internacional (CIRAD), a EMBRAPA, bem 

como 15 institutos técnicos agroindustriais. 

 

69% das indústrias agroalimentares inovam, número que está nove pontos acima da média das 

indústrias de transformação. 

Possui 55 polos de inovação e centros de excelência tecnológica financiados por parcerias 

público-privadas. 

A política de polos de competitividade foi instaurada em 2004 com o objetivo de mobilizar os 

principais players da inovação, ampliar os recursos nacionais em P&D e colocar a França como 

vanguardista em seus respetivos setores de atuação, gerando emprego e rendimento. 

Cada polo de competitividade reúne e coordena empresas, startups, laboratórios de pesquisa e 

instituições de ensino de um território específico em prol da inovação direcionada a uma 

temática setorial. 

As autoridades nacionais e locais participam ativamente nesta dinâmica. 

Fonte: https://investinfrance.fr/agri-food-industries/  

 

A reter, de forma resumida, um retrato da indústria alimentar francesa: 

 UMA INDÚSTRIA DE PESO 

Com um volume de negócios sem impostos de € 179,7 biliões, dos quais 21% alcançados 

na exportação, 59 756 empresas e quase 535 000 empregados em 2016, a indústria 

alimentar é o 1º setor industrial da França (INSEE). Representa 18% da faturação da 

indústria dos fabricantes franceses e é a 2ª da Europa em termos de CA depois da 

Alemanha (Eurostat). 

 UMA AMBIÇÃO INTERNACIONAL 

Em 2018, a França foi a 5ª exportador global de produtos da indústria alimentar (UN 

Comtrade). A indústria de alimentos foi a 3ª contribuinte para a balança comercial 

francesa em 2018, com um excedente de € 6 mil milhões. Os 4 principais produtos 

exportados foram : bebidas (16,3 biliões €); laticínios (6,5 biliões €); carne e produtos 

carne (4,5 biliões €); produtos de processamento de grãos (2,6 biliões) (Alfândega 

Francesa). 

 UM SETOR ATRATIVO 

Particularmente atrativo, o setor acolheu 131 projetos de investidores estrangeiros 

entre 2017 e 2018, permitindo a criação ou manutenção de mais de 3.600 empregos 
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(Negócios França). Entre os grupos estrangeiros que investiram e desenvolveram sua 

presença na França em 2018: Lavazza, Mars, Refresco Gerber, Sakata Seed Corporation, 

Nomad Foods, etc. 

 1º PRODUTOR EUROPEU DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

A França é o principal produtor europeu de produtos agrícolas. Ocupa o primeiro lugar 

na produção de açúcar (açúcares de cana ou de beterraba: 5,1 milhões de toneladas em 

2018), de cereais (61,8 milhões de toneladas em 2018) e carne bovina (1,5 milhões de 

TEC em 2018) (Eurostat). 

 AGROALIMENTAR INOVADOR 

A França tem um ecossistema de P&D muito rico: INRA, Irstea, Cirad, 15 institutos 

técnicos agroindustriais, ANSES, 11 clusters de competitividade, etc. 69% das indústrias 

alimentícias inovaM: 9 pontos a mais que a média do setor manufactureiro (INSEE, 

pesquisa CIS). 

 GIGANTES GLOBAIS 

A França tem líderes mundiais na indústria de alimentos: Danone (24,7 bilIões € de 

faturação em 2018), Lactalis Group (18,5 biliões €), Pernod Ricard (8,9 biliões €). 

 O PAÍS DO VINHO 

Em 2018, a França foi o 2º produtor mundial de vinho com 49.6 Mhl (Comissão 

Europeia). França exporta cerca de um terço de sua produção de vinho, e é o maior 

exportador mundial de vinho com 9,4 biliões € em vendas no exterior em 2018, seja 

quase 30% das exportações mundiais em valor (GTA, Agreste 2019). 

 COMIDA INTELIGENTE 

Muitos projetos inovadores já surgiram na área da comida inteligente, especialmente 

em novas formas de comida. A plataforma de produção e processamento Algolife, ou o 

sucesso da empresa inovadora Novolyze, reconhecida especialista no mercado de 

segurança alimentar pela sua capacidade de inovação. 

 DIGITALIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

Criada em 2016 para inventar a agricultura de amanhã, a associação La farm digital 

reúne players inovadores no mundo agrícola, como a Weenat, fornecedor e gerente de 

informações meteorológicas e agronómicas graças aos sensores conectados Naïo, cujos 

robots agrícolas ajudam os agricultores a produzir e a colher com respeito pelo meio 

ambiente, ou como a Bee, que está a desenvolver uma câmara Hiper espectral para 

drones agrícolas. Fonte: https://investinfrance.fr/  
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Em 2016, foi o 2º empregador na Europa na 
indústria agroalimentar – 623 000 

empregados 
Fonte: OCDE 

Nº 1 na Europa: quase 60 000 negócios na 
área agroalimentar em 2016 

Fonte: OCDE 

 

Em 2017, 1º produtor de agroalimentos da 
Zona Euro, em termos de volume de vendas 

Fonte: OCDE 

Em 2017, 2º exportador mundial de vinhos 
provenientes de uvas frescas 
Fonte: Autoridade Aduaneira de França 

 

253 projetos de investimento estrangeiro na 
área agroalimentar entre 2014 e 2018 

Quase 7 900 empregos criados ou mantidos 
pelo investimento estrangeiro na área 

agroalimentar entre 2014 e 2018 
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Fonte: Relatórios Anuais do Investimento Estrangeiro em 
França; Anos 2014-2018 

Fonte: Relatórios Anuais do Investimento Estrangeiro em 
França; Anos 2014-2018 

 

Empresas Globais da indústria agroalimentar 
que escolheram França para investir 

Fonte: Relatórios Anuais do Investimento Estrangeiro em 
França; Anos 2014-2018 

47,4 biliões de Euros na exportação de 
produtos agroalimentares em 2018 

Fonte: Autoridade Aduaneira de França 

 

A Alemanha, a Bélgica e o Reino Unido são 
os principais clientes dos produtos 

agroalimentares franceses 
Fonte: Autoridade Aduaneira de França 

Em 2018, a França teve uma quota de 5,4% 
da totalidade das exportações mundiais de 

produtos agroalimentares 
Fonte: GTA/IHS Market 
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Os Países Baixos, o Reino Unido, a Suíça e os 
Estados Unidos da América foram os 

principais países a investir na indústria 
agroalimentar de França em 2018 

Fonte: Banque de France 

Valor do Investimento Direto Estrangeiro 
(FDI) na indústria agroalimentar de França 

em 2018 
Fonte: Banque de France 

 
2º lugar na Europa, com mais de 16 000 

produtores agroalimentares orgânicos em 
2017 

Fonte: EUROSTAT 

Mais de 3 600 empresas inovadoras na 
indústria agroalimentar francesa, garantindo 

a França o 3º lugar na Europa 
Fonte; EUROSTAT 

 
2º lugar na Europa com mais de 7 700 

investigadores(as) de negócios na indústria 
agroalimentar em 2016 

1º país da Europa em despesa de R&D na 
indústria agroalimentar em 2015 

Fonte: OCDE 

<< 
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Fonte: OCDE 

Fonte: https://investinfrance.fr/ 

 

Em entrevista ao nº 143 da Revista da AICEP, Portugal Global, de junho de 2021, Eduardo 

Henriques, delegado da AICEP em França, afirmava: 

“… 

Após uma importante queda da atividade no segundo trimestre de 2020, uma recuperação 

muito significativa de junho a setembro e de um choque negativo no final do ano não tão 

acentuado como o expectável, a economia francesa caiu 8,2% em 2020. Para 2021, é esperado 

um crescimento de 5,4%, com especial incidência a partir do segundo semestre. Esta tendência 

deverá prolongar-se em 2022 com um crescimento ainda muito forte de cerca de 4%. 2023 será 

o ano em que é esperado que o nível de atividade retome os valores normais anteriores à 

pandemia com uma taxa de crescimento de dois por cento. 

O consumo das famílias contraiu 7% em 2020 e deverá continuar a decrescer no primeiro 

semestre de 2021, dado o encerramento do comércio e restauração em vigor em França. Com 

a abertura prevista do comércio e o fim do recolher obrigatório no segundo semestre, é 

esperado que o consumo das famílias aumente muito significativamente, crescendo 4% em 

2021. Esta tendência deverá continuar a registar um forte crescimento em 2022 (+6,4%) antes 

de voltar a valores normais pré-crise em 2023 (1,6%). 

A taxa de poupança continuará elevada em 2021 (18,5% do rendimento bruto – a mais alta 

desde finais dos anos 70) e é esperada a sua normalização nos anos seguintes (14,3% em 2022 

e 14,1% em 2023). No final de 2020, estima- -se que os franceses tenham poupado cerca de 110 

mil milhões de euros, valor que deverá aumentar para 165 mil milhões de euros no fim de 2021. 

As exportações portuguesas de bens para França atingiram mais de 7.267 milhões de euros em 

2020, uma redução de 6,1% em relação a 2019. Em 2020, continuou a ser o segundo maior 

cliente de Portugal de bens, representando agora 13,5% do total das exportações (contra 12,9% 

em 2019). De entre os dez principais clientes das exportações portuguesas de bens, foi sem 

dúvida o mercado mais resiliente ao registar o menor decréscimo. As importações portuguesas 

de bens provenientes França atingiram mais de 5.011 milhões de euros em 2020 (-36% face a 

2019). Em 2020, continuou a ser o terceiro maior fornecedor de Portugal de bens, tendo 

representado 7,4% do total. Dos dez principais fornecedores das importações portuguesas de 

bens, França foi, de longe, o mercado mais afetado. Com as exportações portuguesas de bens 

para França a resistir relativamente bem e as importações a registarem uma diminuição muito 
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significativa, o saldo comercial de bens de Portugal com França volta a ser o maior saldo 

comercial do nosso país (2.250 milhões de euros). 

Relativamente às principais categorias de produtos exportados em 2020, destacam-se as 

matérias têxteis (tecidos, não confeção) e instrumentos de ótica (cresceram 25% e 13%, 

respetivamente). Os setores dos combustíveis, peles e couros e calçado foram particularmente 

afetados pela pandemia, com quedas de -31,7%, -26,6% e -17,8%, respetivamente. É ainda de 

assinalar a diminuição de 14,9% das exportações de veículos e outro material de transporte, o 

que significou por si só um decréscimo superior a 250 milhões de euros. Em 2020, de entre os 

principais parceiros comerciais portugueses, França viu o maior crescimento nas matérias 

têxteis (+25%). Destacam-se também as exportações de máquinas e aparelhos que, apesar de 

terem diminuído 1,3%, não registaram quebras abruptas como no caso britânico (-22%) ou 

alemão (-31%). No que toca às importações de França em 2020, é de realçar a grande quebra 

das importações de combustíveis e veículos (-80% e -63%, respetivamente). 

…” 

Fonte: AICEP 
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7. RETALHO ALIMENTAR 

 

7.1. Preâmbulo 

 

As vendas de produtos alimentares nas grandes superfícies foram fortemente beneficiadas pelos 

dois confinamentos realizados em 2020. Para 2021, os desafios do setor alimentar serão 

salvaguardar as atividades económicas, bem como a dinâmica do investimento e do emprego 

das empresas. Isto num contexto de incerteza e elevada pressão sobre as tesourarias. Os 

regimes de apoio público serão essenciais para a preservação da importante rede de PME do 

setor. 

Quanto à Grande distribuição, 2020 foi considerado um ano excecional para a grande 

distribuição francesa, com um crescimento em particular no fim do ano. Os subsetores que mais 

se destacaram foram a bricolage e decoração (+11% face a 2019), produtos de limpeza (+12%) 

e livros (+5%). As intenções de consumo declaradas pelos franceses são bastante estáveis entre 

2020 e 2021, mas com alguns movimentos notáveis – casos das viagens de turismo (+19%) e 

lazer e da cultura (+16%) pelo lado positivo; ou vestuário (-18%), equipamentos informáticos (-

17%) e saúde (-16%), pelo lado negativo. 

 

7.2. Comércio Retalhista 

 

A crise pandémica acelerou em quatro a cinco anos a transição para o comércio eletrónico na 

Europa, sobretudo no setor do retalho, revela o estudo “European food retailers: The bitter 

digital aftertaste of the Covid-19 legacy”, da Euler Hermes, acionista da COSEC – Companhia de 

Seguro de Créditos. 

Nos cinco principais mercados europeus – Reino Unido, França, Itália, Espanha e Alemanha – a 

penetração do comércio eletrónico nas vendas de produtos de supermercado varia entre os 3% 

e os 11%. Só no último ano, o crescimento anual das vendas das empresas retalhistas através de 

canais digitais foi de 5,3% – quase o dobro do crescimento médio registado nos últimos 10 anos, 

impulsionado por um maior número de refeições feitas em casa e pelo aumento da procura por 

produtos de higiene pessoal e de uso doméstico. 

Durante a primeira metade deste ano, as vendas através de comércio eletrónico cresceram 

2,4%, apesar da abertura progressiva de bares e restaurantes. De acordo com os economistas 
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do acionista da COSEC, esta tendência deverá manter-se independentemente do alívio das 

medidas para controlo da pandemia. 

Contudo, o estudo alerta que este crescimento poderá ter um impacto negativo na rentabilidade 

do setor, uma vez que os elevados custos operacionais não se repercutem no preço apresentado 

aos consumidores. Estima-se que cada ponto percentual de compras que transite para os canais 

online implicará perdas de mais de 13 mil milhões de euros em vendas e quase 2 mil milhões de 

euros em lucros na receita das empresas de retalho alimentar, o equivalente a 4% do total. 

A análise destaca que a crescente penetração do comércio eletrónico no setor do retalho 

alimentar implica dois grandes desafios para os operadores estabelecidos: primeiro, altera a 

regra da concorrência por preço, acrescentando à equação a conveniência e o serviço, fazendo 

com que as empresas mais pequenas ou mais reticentes em acompanhar a transição digital 

enfrentem um maior risco de perder quotas de mercado; segundo, é uma grande ameaça à 

rentabilidade. As vendas de mercearia online são efetuadas com prejuízo, independentemente 

do modo de entrega (clique e recolha ou entrega ao domicílio), uma vez que estes novos 

processos acarretam custos operacionais mais elevados do que o tradicional. 

Entre os principais parceiros comerciais de Portugal, o Reino Unido e França são os países cujo 

setor do retalho enfrenta maiores riscos: as taxas de penetração do comércio eletrónico são 

elevadas, a concentração do mercado é maior e verifica-se uma forte presença de 

supermercados e hipermercados com estruturas preparadas para entrar no comércio 

eletrónico. No mercado francês, por exemplo, são predominantes os serviços de “drive-

through” ou “click and collect”. 

Em Itália e Espanha, o mercado é mais fragmentado, caracterizado por uma forte concorrência 

entre empresas estrangeiras e grandes empresas nacionais ou regionais, o que se traduz numa 

penetração mais baixa do uso do comércio eletrónico, ainda que as vendas através dos canais 

online tenham aumentado entre 60 a 65%. 

Já o mercado alemão é maioritariamente composto por “discounters” (35% do mercado face 

aos 10-15% noutros grandes mercados), que tendencialmente são mais reticentes em 

acompanhar as tendências. 

O estudo da Euler Hermes prevê que a dupla ameaça às quotas de mercado e aos lucros leve os 

retalhistas a repensar as suas estratégias de operações de comércio eletrónico, com enfoque 

em três principais áreas de reflexão: (i) uma adaptação do mix de lojas e uma rotação no 

investimento para permitir uma melhor adaptação a uma maior penetração do comércio 

eletrónico; (ii) investimento em capacidades digitais permitindo uma maior eficiência, com vista 
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a atingir a paridade de lucro em relação ao retalho físico e (iii) parcerias com empresas do 

ecossistema de comércio eletrónico em rápido crescimento (empresas de tecnologia alimentar, 

entregas de mercearia e logística). 

A análise realizada pela SIBS Analytics no Relatório 365 dias de pandemia – Alterações nos 

hábitos de consumo dos portugueses releva que, nas compras digitais nacionais, “os setores de 

comércio alimentar e retalho e material desportivo e recreativo apresentaram crescimentos 

mais acelerados face ao período homólogo, encontrando no comércio online uma alternativa 

para a quebra registada nas compras físicas” (considerando os dados registados no primeiro ano 

de pandemia). 

O estudo destaca ainda que “o comércio alimentar e retalho cresceu 109% neste canal no 

primeiro confinamento e 97% no segundo, enquanto o setor material desportivo e recreativo 

aumentou ainda mais: 114% de consumo no primeiro confinamento e 190% no segundo.” As 

conclusões do Relatório Europeu de Comércio Eletrónico, divulgado pelo EuroCommerce, 

reforçam esta perspetiva do desenvolvimento do e-commerce nacional, tendo sido registado 

um crescimento de 23% no comércio eletrónico português em Business to Consumer, em 2020, 

representando um volume de negócios de cerca de € 7.4 mil milhões. 

Fonte: Executiva Digest 

 

O sector do retalho e distribuição é um dos sectores de atividade mais importantes e dinâmicos 

de França, além de ser extremamente competitivo e sofisticado. As redes e cadeias de 

distribuição retalhista estão altamente concentradas. Em muitos sectores, os mercados 

grossistas e retalhistas independentes estão a desaparecer rapidamente e a ser substituídos por 

superfícies e lojas das grandes cadeias nacionais e multinacionais. As pequenas e médias 

empresas familiares, que representavam, tradicionalmente, a maioria do comércio grossista e 

retalhista francês, estão também a perder terreno rapidamente para os hipermercados e lojas 

discount. Em crescimento estão também as empresas de marketing direto, as vendas online e 

as cadeias de lojas especializadas. Tendo em conta estas alterações no sector, o governo francês 

decidiu impor normas para a criação de hipermercados nas cidades: em 1973, entrou em vigor 

a “Lei Royer” e, em 1996, a “Lei Raffarin”. Estas leis foram criadas no sentido de proteger 

também o comércio tradicional local, que perdeu quotas de mercado rapidamente e gerou 

muito desemprego. 

A distribuição em França está dividida por vários tipos de canais, entre os quais se destacam: - 

Hipermercados e supermercados – localizados, normalmente, na periferia das cidades, vendem 
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produtos alimentares e não alimentares. Alguns oferecem a opção “click and drive”, um serviço 

que permite ao consumidor encomendar os produtos online e depois recolhê-los no 

estabelecimento sem ter de gastar muito tempo. Cadeias: Carrefour, Auchan, E. Leclerc, 

Intermarché, Casino; - Hipermercados especializados – concentram a sua oferta numa família 

de produtos, tendo também normalmente alguns produtos complementares. Estas superfícies 

oferecem preços competitivos e colocam muita ênfase no serviço pós-venda. Cadeias: Leroy 

Merlin, Fnac, Decathlon, Darty, Toys’r’us; - Lojas de departamento – localizadas normalmente 

nos centros das cidades, ocupam vários andares e possuem supermercados de alta qualidade 

com departamentos especializados e, normalmente, secções de comida gourmet; - Hard 

discount – focadas sobretudo na área alimentar, vendem produtos de marca branca ou da marca 

dos distribuidores. Atraem consumidores que colocam o preço como o principal fator de 

compra. Cadeias: E.D., Lidl, Aldi, Leader Price; - Pequena distribuição – lojas locais 

especializadas: mercearias, talhos, peixarias, frutarias, lojas de queijos e charcutaria, padarias, 

pastelarias, floristas e minimercados. As pessoas optam por este tipo de canal quando querem 

produtos de maior qualidade, contacto humano e conselhos. 

- Grossistas (cash & carry) – hipermercados reservados a profissionais (por exemplo, cadeia 

Metro). 

 - Lojas de conveniência e 24h – normalmente situadas nas bombas de combustível, servem para 

pequenas compras alimentares ou para compras fora dos horários do comércio tradicional. 

 

A pequena distribuição conta com diferentes tipos de cadeias além dos já abordados, separados 

em três categorias: - “Moyenne surface” – superfícies de média dimensão, onde estão também 

integradas as cadeias de grande distribuição, mas através de outras marcas. Cadeias: Biocoop, 

Carrefour Contact, Coccinelle, Intermarché Contact, Diagonal, Maximarché, Migros M, 

Monoprix, Simply Market, Supermarché Maxi, Supermarché Sitis, Utile; 

- “Supérette (ville)” – minimercados de cidade, dedicados quase exclusivamente a produtos 

alimentares e que satisfazem as necessidades dos consumidores mais próximos. Cadeias: Atoo, 

Auchan City, Carrefour City, Carrefour Express, E. Leclerc Express, Franprix, G20, Intermarché 

Express, Monop’, Petit Casino, Shopi, Sitis, Supermerché Coop, U Express, A2Pas; - “Supérette” 

– minimercados não citadinos que funcionam, muitas das vezes, nos subúrbios ou em zonas 

mais isoladas. Cadeias: 8 à huit, Carrefour Montagne, Cacci Market, Éco Service, Supermarché 

Match, Marché Plus, Point Coop, Proxi, Schlecker, Sherpa, Spar, Vival, Viveco, Votre Marché, 

Proximarché. Apesar de França ser um parceiro de referência para o nosso país, o défice de 
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imagem dos produtos nacionais – com honrosas exceções para algumas marcas e/ou empresas 

conhecidas – constitui o principal fator inibidor de um crescimento mais acentuado das nossas 

exportações para este mercado, em volume mas, sobretudo, em valor. Tornase assim 

indispensável reconsiderar um esforço na comunicação da imagem e qualidade dos nossos 

produtos em diferentes setores. O mercado francês é muito aberto às importações e, por 

consequência, fortemente concorrencial. Todavia, o forte poder de compra não implica 

necessariamente margens confortáveis (isto apesar dos preços praticados junto do consumidor, 

para muitos produtos, serem relativamente elevados), facto justificado, em grande parte, pela 

pressão exercida pelos distribuidores locais sobre os fornecedores para manterem as suas 

margens. 

 

O mercado gourmet 

O mercado gourmet é visto em França com um valor seguro, mesmo apesar das crises vividas 

nos últimos anos, pois os alimentos nobres são sempre um refúgio para os consumidores com 

alto e médio/alto poder de compra. Contudo, o sector está a viver uma pequena revolução 

devido à banalização da oferta de certos produtos. Produtos que antes só se encontravam em 

lojas especializadas estão, hoje em dia, à venda em quase todo o tipo de superfícies, muitas até 

através de marcas brancas das grandes cadeias de distribuição. Além da concorrência do grande 

retalho, há ainda que contar com o aumento de retalhistas online de produtos variados 

(Aquarelle-gourmand.com, Bienmanger.com, Leonfargues.fr, etc.) e retalhistas especializados 

numa família de produtos (azeites e derivados Oliviers & Co, chás Kusmi e café Nespresso). Os 

players tradicionais, confrontados com estas mudanças, estão a repensar os seus conceitos, de 

forma a estabelecer-se como verdadeiros cofres da gastronomia de luxo. Por exemplo, as 

charcutarias, também denominadas por “delicatessen”, estão a apostar na modernização, 

diferenciação da oferta, implementação de cross-selling e internacionalização dos produtos via 

e-commerce. Podemos identificar alguns dos principais players de mercado neste segmento, 

tais como: Sodexo (Lenôtre), Do&Co (Hédiard), Fauchon, Dalloyau, LVMH(La Grande Epicerie de 

Paris), Galeries Lafayette(Lafayette Gourmet), Labeyrie Fine Foods, Maisadour(Comtesse du 

Barry), Mariage Frères International, Oliviers & Co e a Petrossian. 

 

O mercado da saudade 

A população local de origem portuguesa (aproximadamente um milhão de emigrantes) tem 

desempenhado a tarefa de mostrar aos franceses que os produtos portugueses têm a qualidade 
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necessária para se destacar no segmento da mercearia fina. Exemplo deste empenho é o facto 

de, nos últimos três anos, surgirem na capital francesa nomes de lojas como "Lisboa Gourmet", 

"La Tiborna", "Portologia", "Caravelle des Saveurs", "Comme à Lisbonne" ou "Tasca", cujas 

vitrinas vintage expõem produtos que não se encontram à venda nas grandes superfícies 

comerciais. 

Em Paris, tal como no resto do mercado francês, Portugal não era muito bem representado nos 

seus produtos mais de excelência, ou seja, havia muitos supermercados, mas com dedicação 

apenas a produtos comuns e não a produtos requintados. 

Em França existem, atualmente, cerca de 45 mil empresas dirigidas por portugueses ou por 

franco-portugueses, a larga maioria delas microempresas do ramo da construção civil. Mas 

muitas delas também atuam na área alimentar, principalmente na importação, sendo a 

distribuição feita maioritariamente por empresas francesas. Estas empresas, todas elas de 

direito francês, têm como gerentes/gestores pessoas portuguesas emigradas em França ou 

lusodescendentes. Estes empresários estão abertos à descoberta de novos produtos e têm a 

vantagem de poderem ser contactados em português. 

As empresas estão localizadas juntos dos polos de maior concentração de emigrantes 

portugueses, com predominância da região de Île-de-France. Estão dotadas com a logística 

adequada ao transporte, armazenagem e distribuição/venda dos produtos, com amplas áreas 

de armazenagem, incluindo câmaras frigoríficas e cais de embarque, assim como a frota de 

veículos próprios ao transporte de grandes distâncias ou à distribuição local. Em caso de 

necessidades pontuais de volume ou trajetos de maior distância, têm protocolos assinados com 

empresas de transporte (que, na sua maioria, pertencem também a empresários lusos). 

Um exemplo da expansão do mercado alimentar português é um dos maiores supermercados 

de produtos portugueses, que funciona nos arredores de Paris – a Casinha Portuguesa. O espaço, 

que vende exclusivamente produtos made in Portugal, está em franca expansão, e isso não se 

deve apenas aos emigrantes. O novo mercado está nos lusodescendentes e nos franceses que 

vieram de férias e apaixonaram-se pela gastronomia. Durante anos, a cozinha portuguesa esteve 

reduzida às tascas e às casas das famílias; agora, cada vez há mais oportunidades de a observar 

e experimentar em restaurantes e lojas dedicadas ao gourmet de base portuguesa.  
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7.3. Perfil dos Consumidores 

 

Relativamente ao comportamento dos consumidores franceses, por tradição, o preço tem sido 

um elemento essencial no processo de compra. No entanto, o fator qualidade está a ganhar 

importância face ao preço no momento da compra, havendo uma parte crescente da população 

que tende a preferir os produtos com rótulos de qualidade ou marcas associadas a esse conceito. 

A qualidade do serviço pós-venda também é um fator decisivo na escolha do local onde se 

compra. Os consumidores franceses preferem produtos puros e embalados de forma criativa e 

atraente. O perfil dos consumidores em França, com o envelhecimento da população, leva, na 

maioria das vezes, a que o ato de comprar seja igual ao prazer. É por isso que o país é 

reconhecido e famoso pelo alto consumo de serviços de lazer, produtos culturais e presentes. O 

consumidor francês é relativamente abastado e impulsivo, faz compras frequentes e gosta de 

experimentar produtos novos e inovadores. No que diz respeito aos géneros alimentícios, os 

franceses são mais propensos à compra de produtos nacionais e estão cada vez mais 

preocupados com o ambiente e a sua saúde (produtos orgânicos em expansão). 

 

7.4. Tendências de Mercado 

 

A França dispõe de uma distribuição multicanal, que teve uma evolução diferenciada nos 

circuitos comerciais. Existem duas grandes estratégias de distribuição no país: a que mapeia o 

posicionamento das lojas e a que descodifica as ações a desenvolver no presente e no futuro. 

As lojas gourmet (les boutiques d’épicerie fine), estão a passar por um processo de 

reestruturação e de adaptação ao mercado. Exemplos disso são: 

 As redes organizadas deste tipo de lojas multimarca (Ducs de Gascogne, Cellarium); 

 As redes de lojas deste tipo monomarca (Comtesse du Barry, Fauchon, Hédiard, Fleurons 

de Lomagne); 

 “assassinos de categorias”, concentrados somente num produto (chás Mariage, 

macarons Ladurée, chocolates Puyricard, azeite e derivados Oliviers & Co, Première 

Pression de Provence, Coffea, etc.); 

 Os locais de trânsito de pessoas (lojas de aeroporto, estações de comboios, estações de 

serviço de autoestradas): o volume de vendas nas lojas duty-free disparou nos últimos 

anos; 
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 As lojas de produtos alimentares normais querem criar o conceito de mercearias de 

qualidade, através da venda de um portfólio de produtos de marcas nacionais 

misturados com marcas de pequenos fabricantes nacionais e estrangeiros; 

 A Internet continua o seu desenvolvimento e é o meio de venda mais promissor. A oferta 

gastronómica está a despencar através da Internet, muito graças ao modelo de pratos 

de assinatura, incluindo também: 

o O número crescente de sites de revendedores, dominados por quatro players: 

Bien Manger, Edélices, La Grande Epicerie e E-Gastronomie; 

o Existem cada vez mais novos operadores, incluindo a VentePriveé (líder mundial 

de desestockagem) através do portal Miam Miam, além do líder mundial de E-

commerce, a Amazon, que já lançou o seu serviço Prime Now em França, que 

permite entregas no prazo de uma hora durante 7 dias por semana entre as 8-

24h; 

 Outra das tendências é a venda agrupada, especialmente em caixas (FoodizBox, 

PapillesBox, Chocofiz, Gourmibox, Kitchen Trotter, Gastronomiz, BonAppétitBox). O 

sucesso deste tipo de venda está muito associado à tendência francesa da paixão pela 

gastronomia. 

 As lojas de departamento (La Grande Epicerie, Lafayette Gourmet, Printemps) optam 

por estratégias diferenciadas das GMS (grandes e médias superfícies) e das pequenas 

lojas dedicadas ao segmento gourmet. 

 

7.5. Abordagem ao Canal de Distribuição 

 

O circuito de distribuição mais adaptado para uma empresa concretizar negócios em França será 

sempre em função do produto e da dimensão da mesma. Os circuitos habituais são os 

grossistas/distribuidores tradicionais, os grossistas especializados, os grandes e pequenos 

retalhistas, sem esquecer o e-commerce, sempre muito ligado à logística e com cada vez mais 

presença no mercado, visto que atrai também os grandes players. 

Pelo produto 

 Grande distribuição: Assume uma grande parte do mercado, cerca de 60%. 

 Grossistas especializados: Vinhos e bebidas alcoólicas, conservas, frutos secos, azeite e 

óleos, produtos congelados, etc. 

 Pequenos retalhistas especializados: Produtos dietéticos, produtos gourmet, etc. 
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Pela gama de produto 

 Gama Alta: Pequenos retalhistas especializados (Boutiques, lojas gourmet, etc.) 

 Gama Média: Grandes retalhistas especializados, Grande distribuição especializada 

 Gama Baixa: Grande distribuição 

Pela dimensão da empresa 

A dimensão da empresa e a capacidade disponível de fabrico vai condicionar fortemente a 

quantidade de produto disponível para exportação. 

Os retalhistas pequenos e especializados podem alterar a flexibilidade dos produtos, de modo a 

torná-los exclusivos. Este canal também tem algumas desvantagens, tais como o facto de 

comprarem, normalmente, quantidades pequenas, o que complica a gestão de stocks, encarece 

os custos de transporte e incrementa o risco de cobranças. 

Para a abordagem à Grande Distribuição, é necessário que a empresa esteja devidamente 

preparada para a negociação com as cadeias existentes que, normalmente, utilizam as suas 

centrais de compras para a aquisição de produtos. Apesar das diferentes centrais se organizarem 

por tipos de produtos, é comum que o principal argumento de venda seja o preço e só depois a 

capacidade e qualidade. Os prazos médios de pagamento rondam os 30 dias e as vias de 

penetração deste canal não diferem muito do mercado português, ainda que cada cadeia tenha 

as suas especificidades. 

 

7.6. e-commerce 

 

Segundo o relatório anual da FEVAD (Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance), 

publicado a 7 de julho de 2020, as compras online em França B2C aumentaram, em 

2019, 11,6% em relação ao ano anterior, gerando 103,4 mil milhões de euros. 

Cerca de 40 milhões de franceses fizeram compras na Internet no ano passado (16,3 milhões 

dos quais através do telemóvel), o que corresponde a 8 em cada 10 internautas. Registaram-se 

1,7 mil milhões de transações (mais 15,7% do que em 2018), nos 200 650 websites ativos no 

país, sendo a Amazon (53,7%), a Fnac (27,0%), o Cdiscount (18,2%), o Veepee (13,6 

%) e o E.LECLERC (11,1%) os líderes de vendas. 

 Com um aumento anual médio de 13% nos últimos quatro anos, este circuito de distribuição 

representa já 9,8% do comércio retalhista em França. Artigos de moda e vestuário, produtos 

culturais, jogos e brinquedos, e viagens são os produtos mais procurados pelos consumidores, 

tendo o e-commerce pouco impacto sobre o comércio local e de proximidade. 
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 São sobretudo os centros comerciais e as grandes superfícies que veem os seus clientes 

desviados para as plataformas online. Em média, cada internauta francês realiza 3,5 transações 

por mês, gasta 59€ por transação (menos 3,6€ do que em 2018), num total de 2 577€ ao ano. 

Preferem receber as suas encomendas em casa (85%) ou em pontos de recolha (68%), e 

privilegiam o cartão bancário como meio de pagamento (80,1%), embora se registe um aumento 

do uso de carteiras digitais (11,5%), como o PayPal. Os franceses fazem, em média, mais 

compras em websites estrangeiros do que os restantes consumidores europeus e 

98% declaram-se satisfeitos com a experiência e-commerce. Existe, ainda, uma preocupação 

crescente com o ambiente: 70% dos compradores privilegia os websites que tenham 

preocupações ecológicas. 

 As vendas online geraram, em 2019, 200 mil empregos diretos em França, aos quais se juntam 

os empregos criados nos setores dos transportes e logística. Os websites líderes de vendas 

aumentaram o seu efetivo em 54% em 2019, e 17%Ndas micro, pequenas e médias empresas 

que vendem por esta via contrataram pelo menos uma pessoa. A utilização do e-commerce por 

estas empresas permitiu-lhes aumentar em 14% o seu volume de negócios, em conjunto com as 

vendas nas suas lojas físicas. 

  

O e-commerce B2B registou um crescimento médio anual de 15% nos últimos três anos, 

ultrapassando os 150 mil milhões de euros em 2019. Os setores que mais utilizam o 

comércio online em França são a indústria, construção e comércio e as empresas com mais de 

250 colaboradores são quem mais explora este circuito de distribuição. 

Fonte: FEVAD e AICEP 

 

7.7. Análise SWOT da Oferta Portuguesa no Mercado Francês 

 

Pontos Fortes 

 Proximidade geográfica, histórica e cultural; 

 Recente melhoria da imagem global de Portugal; 

 Boa relação qualidade/preço dos produtos e serviços nacionais; 

 Capacidade de adaptação das empresas portuguesas às condições e exigências do 

mercado; 

 Existência de uma boa rede de transportes e modernas infraestruturas logísticas entre 

os dois países; 
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 Integração das empresas francesas com investimentos em Portugal em cadeias de valor 

globais; 

 Existência de uma comunidade portuguesa importante com ligações empresariais 

fortes. 

Pontos Fracos 

 Presença ainda modesta e pouco diversificada dos produtos portugueses na grande 

distribuição francesa; 

 Baixa notoriedade e visibilidade dos produtos nacionais junto do consumidor final 

francês; 

 Pouca notoriedade de Portugal como país industrial e inovador; 

 Capacidade financeira limitada das empresas para suportarem uma abordagem 

persistente e continuada de um mercado de grande dimensão; 

 Aposta muito limitada no desenvolvimento de marcas próprias; 

 Concentração da atividade promocional e de desenvolvimento comercial na Île-de-

France (região de Paris) e escassa atuação nas restantes regiões. 

Oportunidades 

 Mercado interno de grande dimensão (mais de 65 milhões de habitantes), sofisticado, 

com poder de compra elevado e aberto a novas tendências de consumo; 

 Mercado de experimentação e referência mundial para algumas fileiras (moda, casa, 

alimentação, materiais de construção, startups, entre outros); 

 Efeito indutor em alguns setores do elevado número de turistas franceses que visitam 

Portugal (cerca de três milhões de turistas por ano) e de cidadãos franceses que se 

instalam em Portugal; 

 Existência de uma diáspora portuguesa importante (1,2 milhões de portugueses e luso-

descendentes); 

 Tendência para a relocalização na Europa de algumas cadeias de fornecimento (Portugal 

como fornecedor de proximidade da França); 

 Plataforma para outros mercados europeus francófonos; 

 Plano de recuperação económica com investimento público significativo que abrirá 

oportunidades, nomeadamente nos setores da construção e ambiente; 

 Realização de grandes eventos (Campeonato Mundial de Rugby em 2023 ou Jogos 

Olímpicos em 2024). 
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Ameaças 

 Mercado altamente competitivo, dinâmico e concorrencial, seja ao nível da oferta 

interna como da oferta externa; 

 Mercado exigente em termos da qualidade e diferenciação da oferta; 

 Mercado de implantação de inúmeras empresas internacionais, seja ao nível do 

investimento comercial ou do investimento industrial; 

 Preços pouco competitivos da oferta portuguesa em alguns setores de atividade; 

 Aumento dos custos logísticos; 

 Casos de fraude com encomendas cada vez mais frequentes. 

Fonte: AICEP 
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8. POTENCIAIS 
IMPORTADORES/
DISTRIBUIDORES 
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8. POTENCIAIS IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES 

 

8.1 

BOA ESPERANÇA 
L'EPICERIE PORTUGAISE 

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 
Responsável 

 

Nome 

M. Jorge de Sá Correia 
Sandra Teixeira 

Local 1 Promenade des Cours, 86000 Poitiers 

Telefone + 33 07 81 43 22 86 

E-mail epicerieboaesperanca@hotmail.com  

Website 
https://www.facebook.com/Boa-
Esperan%C3%A7a-Lepicerie-Portugaise-
159047134826148/  

   

Observações Mercearia portuguesa. 

 

8.2 

C. MIGUEL SARL 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome 

José Miguel 

Local 1 Ter Chemin Lateral 93140 Bondy 

Telefone +33(0)1 48 02 00 36 / +33 (0)1 48 02 08 28 

E-mail c.miguel@wanadoo.fr  

Website https://www.facebook.com/cmiguel.sarl.9?fref=ts  
 

Observações Importador de produtos alimentares e bebidas de Portugal 

 

8.3 

CÂNDIDO SARL 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 
 
 

Nome 

M. Fernando Cândido 
M. Miguel Ramos 

Local 16-18, Rue Gay Lussac 94330 Chennevières-sur-
Marne 

Telefone +33 (0)1 45 76 55 55 

E-mail 
candido.sarl@gmail.com  
m.ramos.candido@wanadoo.fr  
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Website https://www.facebook.com/Candido-Sarl-
189349811105613/  

 

Observações Importador de produtos ibéricos 

 

8.4 

CANELAS 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR /RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome 

Antónia Gonçalves 
Carlos Gonçalves 
Sandra Gonçalves 

Local 23 rue Camélinat; 93380 Pierrefitte-Sur-Seine 

Telefone +33 (0)1 48 21 84 51 

E-mail 
canelas@canelas.fr  
sgoncalves@canelas.fr  

Website https://www.canelas.fr/  
 

Observações 
Restaurante "Traiteur"/pastelaria português. Importam diversos 
produtos portugueses gourmet 

 

8.5 

CAVES AROMA 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome 

Carlos Panta 

Local 27 Rue de l'assomption, 75016 Paris 

Telefone +33 (0)1 48 21 84 51 

E-mail capanta@gmail.com  

Website 
https://hoodspot.fr/grossiste-de-produits-

surgeles/caves-aroma-
80985950700018/ 

 

Observações Importador de vinhos e produtos portugueses 

 

8.6 

COMPTOIR SAUDADE 
IMPORTADOR / RETALHISTA 

Responsável 

Nome 

Flora Rodrigues de Oliveira 

Local 27 bis Rue de la Jonquière; 75017 Paris 
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Telefone + 33 01 45 88 24 95 

E-mail comptoirsaudade@gmail.com  

Website 
https://fr-

fr.facebook.com/comptoirsaudade/  

 

Observações Mercearia portuguesa gourmet 

 

8.7 

FELIX POTIN COTE D'AZUR 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome 

Frédéric Pat 

Local ZAC Sainte-Marguerite 31, Chemin Sainte-
Marguerite, 06130 Grasse 

Telefone +33 497052222 

E-mail 
contact@felixpotin.com 
grasse@felixpotin.com  
cdf.grasse@felixpotin.com  

Website www.felixpotin.com  
 

Observações Distribuidor de produtos alimentares. 

 

8.8 

JARDINS DU MIDI 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome 

Philippe Quaranta 

Local  

Telefone +33 563653600; +33 563656028 

E-mail 
contact@jardinsdumidi.com  
pquaranta@jardinsdumidi.com  

Website  
 

Observações Frutas, Legumes e Plantas Aromáticas 
8.9 

LA RUCHE ROANNAISE BESACIER 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 
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Nome 

David Besacier 

Local 6/8 Rue Jean Mermoz; 42300 Roanne 

Telefone +33 477671733; +33477713070 

E-mail 
contact@mielbesacier.com  
davidbesacier@mielbesacier.com  

Website www.mielbesacier.com  
 

Observações 
Produtos apícolas, material de apicultura, geleia real, mel, pólen. 
Distribuidor de produtos derivados da apicultura 

 

8.10 

L'EPICENSE 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome 

Luc Mignon 

Local 32700 Marsolan 

Telefone +33 (0)9 74 56 13 61 

E-mail 
lepicense@orange.fr  
luc@lepicense.fr  

Website https://www.lepicense.fr/  
 

Observações Importador de produtos chás, especiarias 

 

8.11 

LES HALLES DU PORTUGAL 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome 

Armindo Teixeira 

Local 
2 rue de Anciennes Cristallerie 94600; 
Choisy-le-Roi 

Telefone +33 (0)1 58 42 01 99; +33 (0)6 08 62 63 48 

E-mail leshallesduportugal@orange.fr  

Website https://www.leshallesduportugal.com/  
 

Observações 
Mercearia, restaurante e catering. Têm 2 estabelecimentos com 
produtos portugueses 

 

8.12 

LUSOCAMPOS 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 
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Nome 

António Campos 
Elisabeth Campos 

Local 
23 Rue du Moulin du Roi; 77880 Grez-Sur-
Loing 

Telefone +33 (0)1 60 55 47 43; +33 (0)6 78 84 99 51 

E-mail info@lusocampos.com  

Website http://www.lusocampos.com  
 

Observações Importador de vinhos e azeites portugueses 

 

8.13 

MARIANO ETS 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome 

Victor Mariano 

Local 2 Rue Edmond Besse, 33300 Bordéus 

Telefone +33 (0)2 38 22 12 22 

E-mail 
mariano.sa@wanadoo.fr  
mariano.sa@orange.fr  
direction@groupemariano.com  

Website http://www.mariano.fr/  
 

Observações 
Um dos maiores importadores de produtos portugueses no país. Tem 
também lojas de venda ao público 

 

8.14 

MELLIDOR 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome 

Emilie Manuguerra 

Local 9 bis avenue de la Trillade; 84000 AVIGNON 

Telefone +33 490141196 

E-mail 
info@mellidor.com  
mellidor.apiculture@gmail.com  

Website www.mellidor.com  
 

Observações Mel e produtos apícolas 
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8.15 

MORA FRERES 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR/ RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome 

Jacques Mora 
Nathalie Ecnan 

Mr. Verhas 

Local 
Bâtiment D1 - Cases 22 et 23 - 9, rue du 
M.I.N; 59 160 Lomme 

Telefone +33 320923105 

E-mail contact@morafreres.fr  (Mr. Verhas) 

Website http://www.morafreres.fr/  
 

Observações Frutas, Legumes, Plantas Aromáticas 

 

8.16 

NATURALIM FRANCE MIEL 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome 

Mr. Turlin 

Local ZA Quartier Bel’ Air; 39330 Port-Lesney 

Telefone +33 384378020 

E-mail 
info@naturalim.fr  
xturlin@naturalim.fr  

Website www.naturalim.fr  
 

Observações Mel e produtos apícolas 

 

8.17 

PARIS-PORTO 
 (SAS M2K) 

IMPORTADOR / RETALHISTA 
Responsável 

 

Nome 

Kelly Neves 

Telefone +33 (0)1 42 59 35 91 

E-mail parisporto75018@gmail.com  

Website 
https://www.facebook.com/PARISPORTO7

5018/  
 

Observações Mercearia de produtos portugueses 
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8.18 

PIEDOR SAS 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome 

Jerome Piedor 
Carine Piedor 

Local  

Telefone +33 141732510 

E-mail 
jerome.piedor0010@orange.fr  
carine.piedor@piedor.fr  

Website www.piedor.fr  
 

Observações Frutas, Legumes e Plantas Aromáticas 

 

8.19 

PORTOLOGIA 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome 

Julien dos Santos 

Telefone +33 (0)9 52 59 22 29 

E-mail 
shop@portologia.com  
julien@portologia.com  

Website http://www.portologia.fr/  
 

Observações 
Adega de vinhos, comercializa também produtos gourmet (Mel, chás, 
compotas). Tem também loja online 

 

8.20 

PRIMLAND (J.R.D.) 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome 

José Gaspar 

Local 
88 boulevard Edouard Branly 93230 
Romainville 

Telefone +33 (0)1 49 88 06 85 

E-mail contact@primlandromainville.fr  

Website https://primlandromainville.fr/  
 

Observações Supermercados de produtos portugueses. 
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8.21 

SAUDADE DISTRIBUTION 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR 

Responsável 

 

Nome 

Agostinho da Silva Gabriel 
Bruno Gabriel 

Local 
Zone Industrielle de la Porte des Loges, Rue de la 
Croix Blanche, 78350 Les Loges-en-Josas 

Telefone +33 (0)1 39 51 35 91 

E-mail 

contact@saudade-distribution.com  
 bruno.gabriel@saudade-distribution.com  
agostinho.gabriel@saudade-
distribution.com  

Website https://saudade-distribution.com/  
 

Observações Importador e distribuidor de produtos portugueses 

 

8.22 

SODIVAL – IBÉRICO 
LES SAVEURS DU SOLEIL 

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 
Responsável 

 

Nome 

Élia Dias Teixeira 
Cláudia Bemposta 

Local 42 Avenue de la Grace; 78310 Coignières 

Telefone +33 (0)1 34 10 81 60 

E-mail 
sodiberico@yahoo.fr  
infosiberico@gmail.com  (Cláudia) 
elia78870@gmail.com (Élia) 

Website 
https://www.facebook.com/Iberico-

Coigni%C3%A8res-
1594601490794216/  

 

Observações Supermercado de produtos ibéricos 

 

8.23 

TRANSGOURMET OPERATIONS 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome 

Yves Cébron 

Local 
17 rue de la ferme de la tour, Cs 10005; 
94460 Valenton 
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Telefone +33 146766161 

E-mail accueil.tgfrance@transgourmet.fr  

Website https://www.transgourmet.fr/  
 

Observações Mel e produtos apícolas 

 

8.24 

SOC EXPLOITATION GRANDE 
EPICERIE PARIS 

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 
Responsável 

 

Nome 

Laurent Tregaro 

Local 
38, Rue de Sèvres, 75007 Paris 
80, Rue de Passy, 75016 Paris 

Telefone +33 144398100 

E-mail 
relationsclientelegep@la-grande-
epicerie.fr  
ltregaro@la-grande-epicerie.fr  

Website 
https://www.lagrandeepicerie.com/en/ind

ex  
 

Observações Mel e produtos apícolas 

 

8.25 

VITAL 
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / RETALHISTA 

Responsável 

 

Nome 

Mme Adad 

Telefone +33 442105400 

E-mail vital@vital.fr  

Website http://www.vital.fr/  
 

Observações Conservas de frutas, legumes, plantas aromáticas, azeites, condimentos 
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9. CULTURA DE 
NEGÓCIOS 
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9. CULTURA DE NEGÓCIOS 

 

 Antes da marcação de qualquer visita de prospeção, verificar naturalmente que a 

mesma não coincide com férias escolares ou feriados em qualquer das regiões 

francesas; 

 No caso de não dominar o idioma a utilizar durante a visita de prospeção, deve fazer-se 

acompanhar de um(a) intérprete, que conheça bem o conjunto de produtos a 

promover; 

 Possuir cartões de visita atualizados e com indicação do cargo (email e site Internet); 

 Antes da reunião afigura-se fundamental certificar-se do nome/cargo da pessoa com 

quem vai encontrar-se; 

 Cumprir os horários estabelecidos para as reuniões e avisar previamente em caso de 

atraso; 

 Ter em conta os horários de trabalho locais que podem iniciar-se às 8h da manhã; • Se 

a reunião se realizar fora de Paris, convém pedir à respetiva empresa um esquema do 

itinerário a seguir (ou munir-se de um GPS); 

 Todas as embalagens de produtos exportados para este mercado têm obrigatoriamente 

que estar rotuladas em francês; 

 Cumprir prazos de entrega e outros compromissos contratuais; 

 A abordagem do mercado deve ser feita em língua francesa. Alguns setores, como as 

tecnologias de informação, as biotecnologias ou ainda a investigação, assim como os 

grandes grupos multinacionais, têm certa propensão para comunicar em inglês. No 

entanto, aconselha-se sempre a utilização do francês; 

 Os responsáveis empresariais franceses apreciam a pontualidade nos contactos; 

apreciam, igualmente, os convívios numa relação negocial, como sejam os convites para 

refeições ou para visitar as instalações em Portugal; 

 Os franceses têm tendência a formalizar todos os processos, contratos elaborados, o 

que se deve ter em consideração e pelo que se aconselha o recurso a apoio jurídico; 

 A presença na internet é absolutamente indispensável. À imagem do que acontece em 

França, uma empresa que não tenha um site na internet, tão bem-apresentado e 

atrativo quanto possível (e em língua francesa, corretamente escrita), não existe. 
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Recomendações de negociação 
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10. CONDIÇÕES 
LEGAIS DE 
ACESSO AO 
MERCADO 
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10. CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO 

 

A França, como membro da União Europeia (UE), é parte integrante da União Aduaneira, 

caracterizada, essencialmente, pela livre circulação de mercadorias e pela adoção de uma 

política comercial comum relativamente a países terceiros. 

O Mercado Único, instituído em 1993 entre os Estados-membros da UE, criou um grande espaço 

económico interno, traduzido na liberdade de circulação de bens, de capitais, de pessoas e de 

serviços, tendo sido suprimidas as fronteiras internas aduaneiras, fiscais e técnicas. 

Deste modo, as mercadorias com origem na UE ou colocadas em livre prática no território 

comunitário (isto é, que sejam provenientes dos Estados terceiros em relação às quais forem 

pagos os direitos aduaneiros e que tenham cumprido as formalidades de importação) 

encontram-se isentas de controlos alfandegários, sem prejuízo, porém, de uma fiscalização no 

que respeita à respetiva qualidade e características técnicas. 

Neste contexto, a rede SOLVIT é um mecanismo criado pela União Europeia para resolver 

problemas entre os Estados-membros resultantes da aplicação incorreta das regras do Mercado 

Único, evitando-se, assim, o recurso aos tribunais. 

A União Aduaneira implica, para além da existência de um território aduaneiro único, a adoção 

da mesma legislação neste domínio – Código Aduaneiro Comunitário (CAC) – que estabelece as 

normas e os procedimentos gerais relativos às importações e exportações de mercadorias entre 

a UE e os países terceiros, bem como a aplicação de iguais imposições alfandegárias aos 

produtos provenientes do exterior – Pauta Exterior Comum (PEC) / TARIC – Integrated 

Community Tariff. 

Importa referir que com o objetivo de melhorar os controlos aduaneiros, agilizar as formalidades 

de desalfandegamento, simplificar os regimes aduaneiros económicos, facilitar o comércio 

através da garantia de um elevado nível de segurança nas fronteiras, entre outros desígnios de 

modernização, foi publicado um novo Código Aduaneiro da União, que entrou em vigor a 30 de 

Outubro de 2013, sendo que a maioria das suas disposições só teve aplicação a partir de 1 de 

maio de 2016, segundo o Regulamento de Execução (UE) n.º 2016/481, que revoga o 

Regulamento n.º 2913/92, anterior CAC, bem como do Regulamento n.º 2454/93, que fixava as 

respetivas disposições de aplicação. 

A regra geral de livre comércio com países terceiros não impede que as instâncias comunitárias 

determinem restrições às importações (fixação de contingentes anuais), quando negociados no 

seio da Organização Mundial de Comércio (World Trade Organization). 
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Assim, no que concerne à venda de bens, considerar: 

 Direitos Aduaneiros – Para efeitos alfandegários a UE é considerada um território único, 

ou seja, não são aplicados direitos aduaneiros (ou medidas de efeito equivalente) no 

comércio intracomunitário. 

 IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) – Apesar de alguma uniformização, 

nomeadamente ao nível da taxa normal e das taxas reduzidas (regras gerais de 

aplicação), os Estados-Membros são soberanos na sua fixação (França: 20%; 10%; 5,5% 

e 2,1%). 

 IEC (Impostos Especiais de Consumo) – As taxas fixadas pela UE são taxas mínimas, 

sendo que os países da UE podem fixar taxas superiores, variáveis (Search Tool) de 

acordo com o produto (ex.: óleos minerais; tabaco manufaturado; álcool; bebidas 

alcoólicas) – Excise Duties. 

 Fatura Comercial – Não estando os bens sujeitos a documentação aduaneira, a fatura 

comercial assume uma importância vital; esta deverá indicar sempre n.ºs de registo em 

IVA das partes e do país; França – FR / Sistema VIES / Perguntas Frequentes) / Contacto: 

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). 

 Controlo Estatístico das Trocas Intracomunitárias (Sistema Intrastat) – Na ausência de 

fiscalização alfandegária que disponibilize esta informação, cabe aos operadores 

económicos apresentar a Declaração Intrastat junto do INE (expedições anuais ≥ 250 

000€). 

 Cumprimento do Acervo Legislativo Comunitário – A adoção de legislação de 

harmonização permite a eliminação de obstáculos e o estabelecimento de regras 

comuns destinadas a garantir a livre circulação de mercadorias/produtos na UE 

(acquis/acervo comunitário). 

 Rede SOLVIT – Resolução informal de litígios resultantes da aplicação incorreta das 

regras do Mercado Único (SOLVIT). 

 Entraves – Não obstante a criação do Mercado Único sem fronteiras, com as quatro 

liberdades asseguradas e os constantes progressos registados (em termos de 

aprofundamento e reforço), e tendo em conta que se trata de um processo dinâmico, 

existem, ainda, lacunas em áreas onde a integração tem avançado mais lentamente, 

assim como vários entraves que se traduzem em obstáculos, que dificultam o bom 

funcionamento do Mercado Único. 

Fonte: AICEP  
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11. FEIRAS 
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11. FEIRAS 

 

Segundo a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa as feiras profissionais francesas são: 

 Uma porta de entrada para abordar o mercado francês, o europeu, o do Médio Oriente 

e os do Norte de África. 

 Um trampolim para a exportação – oferecem às empresas a possibilidade de 

encontrarem um grande número de potenciais clientes e fornecedores num curto 

espaço de tempo. 

 Uma vitrina internacional – vitrina do savoir-faire de uma fileira ou de um setor, a feira 

oferece-lhe a possibilidade de apresentar os sus produtos, de realçar as suas inovações 

e ao mesmo tempo de observar as dos seus concorrentes. 

 Um meio eficaz e rentável – por cada € que a empresa investe na sua participação numa 

feira profissional, o retorno obtido é em média de 10€. 1/4 do volume de negócios é 

realizado durante o evento e os outros 3/4 são-no no decorrer dos 3 a 10 meses 

seguintes. 

 Um meio de confiança – a participação numa feira é considerada, pelos profissionais dos 

diversos setores, como a melhor ferramenta de promoção em termos de 

custo/eficiência. 

 Um acelerador estratégico e comercial – os expositores realizam uma parte significativa 

do seu volume de negócios anual nestas autênticas plataformas de intercâmbios 

económicos. Para além das encomendas, são inúmeros os benefícios 

estratégicos:  informar-se sobre um determinado mercado, lançar ou descobrir um novo 

produto, realçar uma marca, confirmar a sua presença, prospetar e concluir novos 

contratos, desenvolver contatos com os fornecedores, compradores ou distribuidores… 

 Uma oferta objetiva e por setores – as feiras profissionais francesas estão perfeitamente 

segmentadas: a nomenclatura dos expositores tem um grande realce e são propostos 

percursos de visitas personalizados a todo e qualquer visitante. A feira orienta e canaliza 

o visitante num ambiente transparente o que lhe permite otimizar o seu tempo de visita. 

Fonte: https://www.ccilf.pt/  
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SIAL 

Produtos Alimentares, todos os setores e à escala mundial 

 

 

 

Paris 

https://www.sialparis.fr/  

Próxima data: 2022 – 15 a 19 outubro 

 

GOURMET FOOD & WINE SELECTION 

Gourmet e Vinhos 

 

 

 

Paris 

https://expo.21food.com/  

Próxima data: 2021 – 26 a 30 de setembro 

 

SALON SAVEURS DES PLAISIRS GOURMANDS 

Produtos alimentares regionais, especiarias, alimentação bio 

 

 

 

Paris 

https://www.salon-saveurs.com/  
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Próxima data: 2021 – 3 a 6 de dezembro 

 

NATURA LE SALON BIO 

Produtos biológicos 

 

 

 

Reze 

https://salon-natura.com/  

Próxima data: 2021 – 29 a 31 de outubro 
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12. CONTATOS 
ÚTEIS 
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12. CONTATOS UTEIS 

 

AICEP 

 

 http://www.portugalglobal.pt/   

 Avenida 5 de Outubro, 101; 1050-051 Lisboa 

 GPS: 38.7384396, -9.1483397 

 E: aicep@portugalglobal.pt  

 T: 217 909 500 

 

 

AIP 

 

 

• www.aip.pt  

 Praça das Indústrias; 1300-307 Lisboa 

 GPS: 38.699527, -9.182787 

 E: geral@aip.pt  

 T: 213 601 021 
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NERBE/AEBAL 

 

Gabinete de Apoio à Internacionalização 

 www.nerbe.pt  

 Rua Cidade de S. Paulo; 7801-904 Beja 

 E: nerbe@mail.telepac.pt 

 T: 284 311 350 

 

 

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO FRANCESA 

 

 

 

 Avenida da Liberdade, nº 9; 7º; 1250-139 Lisboa 

 T: 213 241 990 

 E: info@ccilf.pt  

 W: https://www.ccilf.pt/  

 

EMBAIXADA DE FRANÇA EM PORTUGAL 
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 Rua de Santos-o-Velho, nº 5; 1249-079 Lisboa 

 T: 213 939 100 

 E:  contact@ambafrance-pt.org   

 W:  www.ambafrance-pt.org  

 

DELEGAÇÃO BUSINESS FRANCE PORTUGAL 

 

 

 Rua Dom Pedro V, nº 132;  1250-095 Lisboa 

 T: (+351) 213 814 050 

 E: lisbonne@businessfrance.fr  

 W: https://www.businessfrance.fr/  

 

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM FRANÇA 

 

 

 

 1, Rue de Noisiel; 75116 Paris 

 T: (+33) 1 47 27 35 29 

 E: embaixada.paris@mne.pt   

 W: https://paris.embaixadaportugal.mne.gov.pt/  

 

DELEGAÇÃO AICEP PARIS 

 

 Delegado: EDUARDO HENRIQUES 

 1, Rue de Noisiel; 75116 Paris 
 T: (+33) 1 45 05 44 10 
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 E: aicep.paris@portugalglobal.pt  

 

OPERADORES LOGÍSTICOS 

 

A AICEP disponibiliza no seu site uma longa lista de Operadores Logísticos habilitados para as 

exportações para França, com informação sobre: 

 Nome 

 Endereço 

 Telefone 

 Email 

Esta lista pode ser consultada em: 

https://www.portugalglobal.pt/pt/internacionalizar/logisticaglobal/europa/franca/paginas/fra

nca.aspx   
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